
MỞ ĐẦU 
Điều lệ Công ty cổ phần  

VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai  
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, được 
Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

            Căn cứ v¨n b¶n sè 562/UBND-KT ngμy 20/01/2009 cña ñy Ban Nh©n D©n 
tØnh §ång Nai vÒ viÖc chän thêi ®iÓm chèt sè liÖu cæ phÇn hãa C«ng ty TNHH mét 
thμnh viªn VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai lμ ngμy 31/12/2008;  
           Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Ủy 
Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần 
hóa Công ty TNHH mét thμnh viªn VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai; 
 Căn cứ Quyết định số  3310/ QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy 
Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH 
một thành viên Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai thành công ty cổ phần, 
            Điều lệ này của Công ty cổ phần Vật T− N«ng NghiÖp §ång Nai ( dưới đây 
gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty; các qui định của Công 
ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông 
qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những qui tắc và qui định 
ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

  Điều lệ này được thông qua hợp lệ bởi cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng 
cổ đông tổ chức vào ngày 22 tháng 02 năm 2010 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ 
 

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này qui định khác, 
những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

a) “Luật doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam, được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;  
b) “Vốn điều lệ” là  vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn 
nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty;  
c) “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ 
phần; 
d) “Cổ phần phổ thông”: là một đơn vị của vốn điều lệ, có mệnh giá tối thiểu là 
10.000 đồng (mười ngàn đồng Việt Nam) và cho phép người nắm giữ có các 
quyền theo qui định của Điều lệ này; 
đ) “Cổ phiếu” là chứng chỉ do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận 
quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty; 
e) “Cổ đông” là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ 
phần. 
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      Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản 
Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần; 
g) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 
bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa 
vụ về tài chính;  
h) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh; 
i) “Người quản lý” là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 
Kế toán trưởng Công ty; 
k) “Những người liên quan “ là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con 
nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý công ty, của cổ đông sở hữu phần vốn 
góp hay cổ phần chi phối hoặc các trường hợp khác qui định tại khoản 17 điều 4 
Luật doanh nghiệp; 
l) “Thời hạn”: Thời hạn hoạt động ban đầu của Công ty quy định tại Điều 2 của 
Điều lệ này; 
m) “Việt Nam” là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Trong Điều lệ này bất kỳ một tham chiếu nào tới một điều khoản hoặc văn bản 

nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế cho chúng. 
3. Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không làm ảnh hưởng tới cấu 

trúc của Điều lệ này. 
4. Các từ hoặc thuật ngữ nào được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu 

không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 
 
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời gian hoạt động của Công ty  

1. Tên Công ty :   
 + Tên tiếng Việt :     Công ty Cổ phần Vật T− N«ng NghiÖp §ång nai 

    +Tên tiÕng Anh : DONG NAI JOINT-STOCK COMPANY OF AGRICULTURAL 
MATERIAL  

       + Tên viết tắt  :       DOCAM                  
      2.  Hình thức : 

Công ty là một Công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân 
phù   hợp với luật pháp Việt Nam. 
3. Trụ sở đăng ký của Công ty : 

-    Trụ sở chính : §−êng sè 1, Khu C«ng NghiÖp Biªn Hßa 1, phường An Bình, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại : 061. 3836074 - 3833289 – 3836270 – 3933606 
- Fax:  : 061. 3836270 / 8830334 
- Email : docam@hcm.vnn.vn và docambh@vnn.vn 
- Tài khoản tiền Việt Nam:102010000262251 Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương Đồng Nai 
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- Tμi kho¶n : 5900211000017  t¹i Ng©n Hμng N«ng NghiÖp & PTNT §ång Nai 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện trên 
lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài (nếu cần thiết) để thực hiện các mục tiêu của Công 
ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và qui định của luật pháp. 
     5. Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Điều 3. Mục tiêu của Công ty 
      Huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, không ngừng phát triển các 
nguồn lực, cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống cho 
người lao động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối 
với Nhà nước. 
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Công ty 

Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng 
pháp luật. Các cổ đông cùng góp vốn, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty trong phạm vi số 
vốn mà mình đã góp vào công ty. 
Điều 5. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 

-  Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, nông sản, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc thú y chăn nuôi và thuốc thú y thủy sản; vật tư thiết bị phụ 
tùng máy móc nông nghiệp và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 
sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm; giống cây 
trồng, chất kích thích cây trồng và vật nuôi.  

- Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, hạt nhựa. Kinh doanh nhà ở. 
- Sản xuất, chế biến phân bón tổng hợp, phân vi sinh, vi lượng, phân đặc 

chủng, bao bì PP; Gia công, chế biến và đại lý mua bán hàng nông sản, 
lương thực, nông sản thực phẩm chế biến.  

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng khu dân 
cư, khu công nghiệp và nhà ở; Vận tải hàng hóa đường bộ. Dịch vụ cho 
thuê kho, xưởng, giao nhận hàng hóa quốc tế, nội địa và dịch vụ xuất nhập 
khẩu. 

- Mua bán, ươm giống, nuôi trồng hoa phong lan, cây cảnh. 
- Gia công đóng gói, đại lý, mua bán lương thực, thực phẩm. 

Điều 6. Địa bàn hoạt động của Công ty  
Địa bàn hoạt động của Công ty tại Việt Nam và ở nước ngoài theo đúng qui 

định của pháp luật. 
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty 

Công ty có các quyền và nghĩa vụ như qui định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật 
doanh nghiệp nh− sau: 

QuyÒn cña doanh nghiÖp: 
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1.Tù chñ kinh doanh; chñ ®éng lùa chän ngμnh, nghÒ, ®Þa bμn, h×nh thøc kinh 
doanh, ®Çu t−; chñ ®éng më réng quy m« vμ ngμnh, nghÒ kinh doanh; ®−îc Nhμ n−íc 
khuyÕn khÝch, −u ®·i vμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tham gia s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, 
dÞch vô c«ng Ých. 

2.Lùa chän h×nh thøc, ph−¬ng thøc huy ®éng, ph©n bæ vμ sö dông vèn. 

3.Chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr−êng, kh¸ch hμng vμ ký kÕt hîp ®ång. 

4.Kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 

5.TuyÓn dông, thuª vμ sö dông lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh. 

6.Chñ ®éng øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh 
doanh vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 

7.Tù chñ quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc kinh doanh vμ quan hÖ néi bé. 

8.ChiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tμi s¶n cña doanh nghiÖp. 

9.Tõ chèi mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh. 

10.KhiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 

11.Trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ng−êi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn tham gia tè tông theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

12.C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

NghÜa vô cña doanh nghiÖp: 

1.Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ngμnh, nghÒ ®· ghi trong GiÊy chøng nhËn 
®¨ng ký kinh doanh; b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi 
kinh doanh ngμnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. 

2.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, lËp vμ nép b¸o c¸o tμi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c, 
®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 

3.§¨ng ký m· sè thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ vμ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tμi 
chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

4.B¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých cña ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao 
®éng; thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vμ b¶o hiÓm kh¸c cho ng−êi lao 
®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm. 

5.B¶o ®¶m vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng hμng hãa, dÞch vô theo tiªu chuÈn 
®· ®¨ng ký hoÆc c«ng bè. 

6.Thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thèng kª; ®Þnh kú 
b¸o c¸c ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp 
víi c¬ quan nhμ n−íc cã thẩm quyÒn theo mÉu quy ®Þnh; khi ph¸t hiÖn c¸c th«ng tin 
®· kª khai hoÆc b¸o c¸o thiÕu chÝnh x¸c, ch−a ®Çy ®ñ th× ph¶i kÞp thêi söa ®æi, bæ sung 
c¸c th«ng tin ®ã. 

7.Tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toμn x· 
héi, b¶o vÖ tμi nguyªn, m«i tr−êng, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n hãa vμ danh lam th¾ng 
c¶nh. 

8.C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
Điều 8. Các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty 
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1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong công ty hoạt động theo Hiến pháp, 
pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.  

2. Tổ chức Công đoàn và các Tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động theo Hiến 
pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trên hoạt động theo 
đúng Hiến pháp và pháp luật. 

Chương II 
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG  

 
Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Tất cả các cổ phần được phát hành lần đầu của Công ty đều là cổ phần phổ 
thông. 

2. Vốn Điều lệ của Công ty: 100.000.000.000 VNĐ ( Một trăm tỷ đồng ) được chia 
thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần. 

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 
VNĐ ( Một trăm tỷ đồng ) 

3. Công ty chỉ có thể tăng Vốn Điều lệ của mình khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua theo đúng các qui định của pháp luật. 

4. Cổ đông sáng lập của Công ty là những cổ đông có đủ các điều kiện sau :  
- Tham gia thông qua Điều lệ lần đầu và ký vào danh sách cổ đông sáng lập. 
- Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần 
phổ thông được quyền chào bán; 
- Sở hữu số lượng cổ phần tối thiểu là  10% vốn điều lệ; 

5. Sau khi Công ty đã đăng ký kinh doanh và bán cổ phần lần đầu, tất cả cổ phần 
phổ thông mới dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện tại 
của Công ty theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ. Việc chào 
bán được thực hiện bằng thông báo nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn để 
chấp nhận việc đặt mua. Các cổ phần nào không được cổ đông đặt mua theo thông báo 
chào bán đó sẽ chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân 
phối (hoặc tặng các quyền chọn mua) các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều 
kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị cho là phù hợp. 

6. Công ty có thể mua cổ phần của chính mình bằng bất kỳ cách nào theo đúng qui 
định của Luật doanh nghiệp. Cổ phần được Công ty mua lại phải được giữ làm cổ 
phần ngân quỹ và có thể được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận  và phù hợp với qui định của pháp luật. 
Điều 10. Cổ phiếu 

1. Cổ phiếu của Công ty phát hành gồm hai loại: cổ phiếu ghi tên và cổ phiếu 
không ghi tên. 

2. Cổ phiếu ghi tên bao gồm:  
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 - Cổ phiếu của cổ đông Nhà nước. 
 - Cổ phiếu của cổ đông sáng lập. 
 - Cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị  
 - Cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát 
      3. Cổ phiếu không ghi tên là cổ phiếu không thuộc các đối tượng nêu trên. 
Điều 11. Chứng chỉ cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông 

1. Mọi cổ đông đều có quyền được cấp một chứng chỉ cổ phiếu nhất định. Cổ 
phiếu là Giấy chứng nhận xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công 
ty. 

2. Mọi chứng chỉ cổ phiếu được phát hành phải có đóng dấu của Công ty, có chữ 
ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phải đảm bảo các nội dung theo quy 
định tại Điều 85 Luật Doanh nghiệp.   

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. Chủ tịch Hội đồng quản 
trị và Giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó 
gây ra đối với công ty. 

3. Nếu cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì cổ 
đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó và với điều kiện phải 
xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh và thanh toán các chi phí liên quan cho Công ty. 

Đề nghị của cổ đông phải cam đoan về các nội dung sau đây: 
a) Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác; trường hợp bị mất thì phải chắc chắn rằng đã tiến hành tìm kiếm nhưng không 
thể tìm thấy và nếu tìm lại được sẽ đem trả lại công ty để tiêu hủy; 

b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 
Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên 10 (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 hủy dưới hình thức khác và sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng thông báo 
sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới. 

4. Sau khi mua cổ phần và được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, cổ 
đông sẽ được cấp miễn phí một chứng chỉ cổ phiếu.  

5. Công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông theo qui định tại Điều 86 Luật 
doanh nghiệp. 
Điều 12. Chào bán và Chuyển nhượng cổ phần 

1. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty được thực hiện theo qui định của 
pháp luật và qui định tại Điều lệ này. 

2. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần 
trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào 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:  
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a)  Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng 
lập; 

b)  Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công 
ty; 

c)  Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp 
này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông 
đại diện cho ít nhất 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

d)   Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó  
3. Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần 

đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty thì phải 
thực hiện theo quy định sau đây:  

a)  Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo 
đảm đến được địa chỉ thường trú của họ. Thông báo phải được đăng báo trong ba số 
liên tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. 

b)  Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người 
khác; 

c)   Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như 
thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Trường 
hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển 
quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội 
đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông 
của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn 
so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 
đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua trung tâm giao dịch chứng 
khoán. 

4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người 
mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật doanh nghiệp được ghi đúng, ghi đủ vào 
sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của 
công ty.  

5. Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người 
mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các 
thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật doanh nghiệp được ghi 
vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó 
trong công ty.  

6. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 81 của Luật doanh nghiệp và qui định t¹i mục 2 điều 10 của điều lệ này. Việc 
chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách 
trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận 
chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người 
sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được 
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đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần 
trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới 
ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

7. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng thực hiện 
theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 
      8. Cố phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng, thừa kế. 

 9.Cổ phiếu ghi tên trong thời gian đương nhiệm không được phép chuyển nhượng. 
Trường hợp đặc biệt có thể chuyển nhượng cổ phần khi có sự đồng ý của đa số thành 
viên Hội đồng quản trị.  

10. Việc chuyển nhượng cổ phần ghi tên phải thực hiện bằng văn bản và tuân thủ 
theo qui định của Hội đồng quản trị. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu số cổ 
phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ 
đăng ký cổ đông. 

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ 
phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển 
nhượng và số cổ phần còn lại. 
      11. Khi công ty tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc chuyển nhượng cổ 
phần phải tuân theo các qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán.  
Điều 13. Thừa kế cổ phần 

1. Trường hợp cổ đông qua đời, Công ty tôn trọng quyền thừa kế cổ phần hợp pháp 
theo luật định. Trong trường hợp có nhiều người thừa kế hợp pháp thì những người 
này phải cử một đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng, 
chứng thực. 

2. Khi có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp, người có quyền thừa kế phải thực 
hiện thủ tục đăng ký làm người sở hữu của các cổ phần được thừa kế để trở thành cổ 
đông của Công ty. 

3. Cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm 
soát cũng được thừa kế nhưng người nhận thừa kế chỉ thừa kế quyền sở hữu cổ phần, 
không được đương nhiên thừa kế quyền làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc, Ban kiểm soát cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông bầu. 
Điều 14. Phát hành trái phiếu  

1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại 
trái phiếu khác theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp sau đây, 
trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:  

a) Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh 
toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó; 

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba năm liên tiếp trước đó không cao 
hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành.  
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Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn 
không bị hạn chế bởi các quy định tại điểm a và điểm b khoản này.  

3. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và 
thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. 
Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết định của Hội đồng quản trị về 
phát hành trái phiếu.  
 Điều 15. Mua cổ phần, trái phiếu 

Cổ phần, trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng tiền 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, các tài sản khác và phải được thanh toán đủ một lần. 
Điều 16. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

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 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 các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 
Điều này với giá thị trường hoặc giá thỏa thuận giữa cổ đông và 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 cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc 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 17. 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:  

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 tháng. Trong trường hợp khác, 
việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định; 

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 Điều này. 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; 

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần 
của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo 
bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông 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 chào 
bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba 
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mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong 
thời hạn nói trên.  
Điều 18. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy 
định tại Điều 16 và Điều 17 của Bản 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. 

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Bản điều lệ này 
được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. 

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ 
ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
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.  

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 19. 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 khoản 1 Điều 18 
của Điều lệ này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 58 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 cổ đông đó và 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. 
Điều 20. Quyền hạn của Cổ đông 

1. Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty có các quyền và nghĩa vụ 
tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ 
đông được giới hạn theo số tiền mệnh giá của các cổ phần mà cổ đông nắm giữ. 

2. Cổ đông Công ty có các quyền sau: 
a) Được nhận cổ tức tương ứng với phần vốn góp theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên; 
b) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người 
không phải là cổ đông của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và phù 
hợp với các quy định của pháp luật;  
c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ 
thông của từng cổ đông đang sở hữu; 
d) Cổ đông sở hữu ít nhất 50.000 ( Năm mươi ngàn ) cổ phần phổ thông được 
tham dự Đại hội đồng cổ đông và được thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 
e) Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư 
cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không 
chính xác; 
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f) Được xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, sổ biên bản 
họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 
g) Trong trường hợp Công ty bị giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài 
sản còn lại của công ty tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu sau khi thanh 
toán hết các khoản nợ;  
h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại 
khoản 2, điều 16 Điều lệ này; 
i) Đối với cổ đông chiến lược của công ty được sử dụng cổ phiếu để cầm cố, thế 
chấp trong các quan hệ tín dụng ở Việt Nam; 
k) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. 

      3. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông 
trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có thêm các quyền sau: 
        a)  Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 

b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 
4 điều này;  

c) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo 
cáo tài chính giữa năm và hàng năm và các báo cáo của Ban kiểm sóat; 

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

e) Các quyền khác  được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp 
luật. 

      4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều này có quyền yêu cầu 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau: 

a) 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; 

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị vượt quá 6 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 
họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là 
tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ 
phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn 
cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 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. 

  5. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a 
khoản 3 điều này được thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện 
quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về 
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việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội 
đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khỏan 3 điều 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 sóat và các cổ đông 
khác đề cử. 
Điều 21. Nghĩa vụ các cổ đông 

Các Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 
1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 
công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào 
công ty. 
Không đựợc 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 khỏan này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 
của 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. 
2. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ công ty. 
3. Chấp hành các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
4. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản, uy tín, bí mật trong hoạt động kinh doanh của 
công ty. 
5. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới 
mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau: 
a) Vi phạm pháp luật; 
b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác;  
c) Thanh tóan các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra 
đối với công ty. 
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.  

 
Điều 22. Đại diện được ủy quyền của cổ đông  

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các quyền 
của cổ đông bằng văn bản ủy quyền. Đại diện được ủy quyền thực hiện các quyền 
được uỷ quyền nhân danh cổ đông ủy quyền.  

2. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông. Đại diện được ủy 
quyền không được uỷ quyền lần thứ hai cho người khác. 

3. Đại diện được ủy quyền không được đem thế chấp, cầm cố và bảo lãnh số cổ 
phiếu được ủy quyền trong bất kỳ trường hợp nào. 

4. ViÖc uû quyÒn cho ng−êi ®¹i diÖn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i lËp thμnh 
v¨n b¶n theo mÉu do Hội đồng quản trị quy định vμ ph¶i cã ch÷ ký của người ủy 
quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật doanh nghiệp như sau: 
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a) Tr−êng hîp cæ ®«ng lμ c¸ nh©n lμ ng−êi uû quyÒn th× ph¶i cã ch÷ ký cña cæ 
®«ng ®ã vμ ng−êi ®−îc uû quyÒn dù häp; 

b) Tr−êng hîp ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña cæ ®«ng lμ tæ chøc lμ ng−êi uû 
quyÒn th× ph¶i cã ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn, ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p 
luËt cña cæ ®«ng vμ ng−êi ®−îc uû quyÒn dù häp; 

c) Trong tr−êng hîp kh¸c th× ph¶i cã ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt 
cña cæ ®«ng vμ ng−êi ®−îc uû quyÒn dù häp. 

Ng−êi ®−îc uû quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i nép v¨n b¶n uû quyÒn 
tr−íc khi vμo phßng häp. 

        5. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu nμy, phiÕu biÓu quyÕt cña ng−êi 
®−îc uû quyÒn dù häp trong ph¹m vi ®−îc uû quyÒn vÉn cã hiÖu lùc khi cã mét trong 
c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 

a) Ng−êi uû quyÒn ®· chÕt, bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hμnh vi d©n sù hoÆc bÞ mÊt 
n¨ng lùc hμnh vi d©n sù;  

b) Ng−êi uû quyÒn ®· chÊm døt viÖc uû quyÒn. 

6. Quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nμy kh«ng ¸p dông nÕu c«ng ty nhËn ®−îc th«ng 
b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nμy chËm 
nhÊt hai m−¬i t− giê tr−íc giê khai m¹c cuéc häp cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

7. Đại diện được ủy quyền có thể bị thu hồi việc ủy quyền bởi văn bản chấm dứt 
ủy quyền do cổ đông ký. Văn bản này phải được lập theo mẫu do Hội đồng quản trị 
quy định. 

Chương III 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY 

Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:  
1. Đại hội đồng cổ đông 
2. Hội đồng quản trị 
3. Giám đốc  
4. Ban kiểm soát 

Chương IV 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 24. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có 
thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty. ( Các cổ đông có đủ điều kiện quy 
định tại mục d, khoản 2 điều 20 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông).  

   2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
a) Thông qua định hướng phát triển công ty; 
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Kiểm soát; 
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d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng 
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, trừ trường hợp điều chỉnh vốn Điều lệ do 
phát hành thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào 
bán quy định tại Điều lệ này; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
h) 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; 
i)  Việc chuyển nhượng cổ phần của cæ ®«ng sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên 

kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
j) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 
k) Quyết định ký kết hợp đồng với những người theo qui định tại khoản 1 Điều 

120 Luật doanh nghiệp với giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

l) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ 
này. 

 
3. Các trường hợp cổ đông không được quyền biểu quyết: 
a) Cổ đông không được biểu quyết để thông qua các hợp đồng qui định tại điểm k 

khoản 2 điều này nếu cổ đông đó hoặc người có liên quan của cổ đông đó là 
một bên của hợp đồng; 

b) Cổ đông không được biểu quyết để thông qua việc mua cổ phần của chính 
mình hoặc người có liên quan. 

 
4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền 

thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có 
nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ 
phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người 
đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến công ty trong thời hạn 
sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký 
kinh doanh của cổ đông; 

b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại công ty; 
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền; 
d) Số cổ phần được ủy quyền đại diện; 
đ) Thời hạn đại diện theo ủy quyền; 
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông. 
Công ty gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản này đến 

cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
thông báo. 

 
5. Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã được đưa vào 

chương trình họp. 
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 Điều 25. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một 

lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam  
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 
a) Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn 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. 

b) Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập theo đề nghị của Hội đồng 
quản trị. 

c) Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 
 - Báo cáo tài chính hằng năm; 
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh 

ở công ty; 
 - Báo cáo của Ban kiểm sóat về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Gi¸m ®èc . 
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường 
Đại hội đồng cổ đông bất thường do Hội đồng quản trị triệu tập họp trong các 

trường hợp sau: 
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 
b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của 

pháp luật; 
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 20 

Điều lệ này; 
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm sóat; 
đ)  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, điểm d và theo quy định tại 
điểm b khoản 2 điều này. 

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy 
định thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường 
thiệt hại phát sinh đối với công ty. 

4.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 3 điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm sóat thay thế 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 

Trường hợp Ban kiểm sóat không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định 
thì Trưởng ban kiểm sóat phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường 
thiệt hại phát sinh đối với công ty. 

5. Trường hợp Ban kiểm sóat không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 
20 của Điều lệ này đã yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 

Trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp 
nếu xét thấy cần thiết. 

6. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập 
chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm 
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họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của 
Luật doanh nghiệp. 

7. Tất cả các chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại các khoản 3, 4 và 5 của Điều này sẽ do Công ty trả. Những phí tổn này không bao 
gồm những chi phí do các cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả 
chi phí ăn ở và đi lại. 
 
Điều 26. Danh sách cổ đông có quyền dự họp  

1. Đại biểu đương nhiên dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường là các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 
50.000 cổ phần tương đương 0,5% tổng số cổ phần phổ thông. 

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có 

quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký kinh doanh của công ty 
và phải lập xong chậm nhất 30 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng 
cổ đông; 

b)Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh 
sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển 
nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối 
với số cổ phần đã chuyển nhượng; 

c) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao 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 mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông; 

d) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 
phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 

3. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự 
hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định tại Điều 22 Điều lệ này 
và theo quy định của pháp luật. 
Điều 27. Triệu tập, Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cấp triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau: 
a) Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội; chuẩn bị 

chương trình, nội dung, các tài liệu cuộc họp theo quy định của công ty và các quy 
định của pháp luật và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Xác định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c) Thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp về việc tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông và gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông chậm nhất 7 ngày làm 
việc trước ngày khai mạc Đại hội. Việc thông báo mời họp thực hiện theo quy định tại 
Điều 100 Luật doanh nghiệp. 

2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình Đại hội và 
các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khỏan 3 Điều 20 Điều lệ này có quyền 
kiến nghị về các 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 03 ngày làm việc trước ngày 
khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 
số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 
     4. Cấp triệu tập Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 3 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn; 
b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 
c) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng; 
d) Đề xuất không có những thông tin rõ ràng. 
5. Cấp triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại khỏan 3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường 
họp quy định tại khỏan 4 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 28. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có đủ số cổ đông hoặc đại diện 
được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu 
không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên trong vòng 60 phút kể từ thời điểm 
ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất.  

Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được uỷ 
quyền dự họp đại diện ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu Đại hội 
lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên trong vòng 60 phút kể 
từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được triệu 
tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai.  

Đại hội đồng cổ đông lần ba được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay 
đại diện được uỷ quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ 
đông dự họp; các vần đề do Đại hội đồng cổ đông lần ba biểu quyết thông qua đều 
được coi là hợp lệ. 

2. 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 100 Luật doanh nghiệp. 
Điều 29. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

Việc họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau: 
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng 

cổ đông và thực hiện cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền 
dự họp. 

Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết khi làm thủ tục đăng ký 
cổ đông sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong 
chương trình họp, trên đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu 
quyết tương ứng của cổ đông đó. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng 
thẻ biểu quyết.  
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2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 
vẫn được quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi 
đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để các cổ đông đÕn muộn đăng 
ký và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

3. Chñ to¹, th− ký vμ ban kiÓm phiÕu cña cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®−îc quy 
®Þnh nh− sau: 

a) Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lμm chñ to¹ c¸c cuéc häp do Héi ®ång qu¶n trÞ 
triÖu tËp; tr−êng hîp Chñ tÞch v¾ng mÆt hoÆc t¹m thêi mÊt kh¶ n¨ng lμm viÖc th× c¸c 
thμnh viªn cßn l¹i bÇu mét ng−êi trong sè hä lμm chñ to¹ cuéc häp; tr−êng hîp kh«ng 
cã ng−êi cã thÓ lμm chñ to¹ th× thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã chøc vô cao nhÊt ®iÒu 
khiÓn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu chñ to¹ cuéc häp trong sè nh÷ng ng−êi dù häp vμ 
ng−êi cã sè phiÕu bÇu cao nhất lμm chñ to¹ cuéc họp; 

b) Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, ng−êi ký tªn triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 
®iÒu khiÓn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu chñ to¹ cuéc häp vμ ng−êi cã sè phiÕu bÇu 
cao nhÊt lμm chñ to¹ cuéc häp; 

c) Chñ to¹ cö mét ng−êi lμm th− ký lËp biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng; 

d) §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ban kiÓm phiÕu kh«ng qu¸ ba ng−êi theo ®Ò nghÞ 
cña chñ to¹ cuéc häp. 

4. Ch−¬ng tr×nh vμ néi dung häp ph¶i ®−îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngay 
trong phiªn khai m¹c. Ch−¬ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh râ vμ chi tiÕt thêi gian ®èi víi tõng 
vÊn ®Ò trong néi dung ch−¬ng tr×nh häp; 

5. Chñ to¹ vμ th− ký häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p 
cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc häp mét c¸ch hîp lý, cã trËt tù, ®óng theo ch−¬ng tr×nh 
®· ®−îc th«ng qua vμ ph¶n ¸nh ®−îc mong muèn cña ®a sè ng−êi dù häp; 

6. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th¶o luËn vμ biÓu quyÕt theo tõng vÊn ®Ò trong néi dung 
ch−¬ng tr×nh. ViÖc biÓu quyÕt ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸ch thu thÎ biÓu quyÕt t¸n thμnh 
nghÞ quyÕt, sau ®ã thu thÎ biÓu quyÕt kh«ng t¸n thμnh, cuèi cïng kiÓm phiÕu tËp hîp 
sè phiÕu biÓu quyÕt t¸n thμnh, kh«ng t¸n thμnh, kh«ng cã ý kiÕn. KÕt qu¶ kiÓm phiÕu 
®−îc chñ to¹ c«ng bè ngay tr−íc khi bÕ m¹c cuéc häp; 

7. Ng−êi triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn: 

a) Yªu cÇu tÊt c¶ ng−êi dù häp chÞu sù kiÓm tra hoÆc c¸c biÖn ph¸p an ninh 
kh¸c; 

b) Yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn duy tr× trËt tù cuéc häp; trôc xuÊt nh÷ng 
ng−êi kh«ng tu©n thñ quyÒn ®iÒu hμnh cña chñ to¹, cè ý g©y rèi trËt tù, ng¨n c¶n tiÕn 
triÓn b×nh th−êng cña cuéc häp hoÆc kh«ng tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra an ninh ra 
khái cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

8. Chñ to¹ cã quyÒn ho·n cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· cã ®ñ sè ng−êi ®¨ng 
ký dù häp theo quy ®Þnh ®Õn mét thêi ®iÓm kh¸c hoÆc thay ®æi ®Þa ®iÓm häp trong 
tr−êng c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 

a) §Þa ®iÓm häp kh«ng cã ®ñ chç ngåi thuËn tiÖn cho tÊt c¶ ng−êi dù häp; 

b) Cã ng−êi dù häp cã hμnh vi c¶n trë, g©y rèi trËt tù, cã nguy c¬ lμm cho cuéc 
häp kh«ng ®−îc tiÕn hμnh mét c¸ch c«ng b»ng vμ hîp ph¸p. 

Thêi gian ho·n tèi ®a kh«ng qu¸ 03 ngμy, kÓ tõ ngμy cuéc häp dù ®Þnh khai 
m¹c; 
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9. Tr−êng hîp chñ to¹ ho·n hoÆc t¹m dõng häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng tr¸i víi quy 
®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu nμy, §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu mét ng−êi kh¸c trong sè nh÷ng 
ng−êi dù häp ®Ó thay thÕ chñ to¹ ®iÒu hμnh cuéc häp cho ®Õn lóc kÕt thóc vμ hiÖu lùc 
c¸c biÓu quyÕt t¹i cuéc häp ®ã kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. 

Điều 30. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh 

thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. 

2. QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y ph¶i ®−îc th«ng qua 
b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng:  

a) Söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; 

b) Th«ng qua ®Þnh h−íng ph¸t triÓn c«ng ty; 

c) QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vμ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i ®−îc quyÒn chμo 
b¸n; 

d) BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ Ban kiÓm 
so¸t; 

®) QuyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc b¸n sè tμi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng 
gi¸ trÞ tμi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tμi chÝnh gÇn nhÊt cña c«ng ty nÕu §iÒu lÖ c«ng 
ty kh«ng quy ®Þnh mét tû lÖ kh¸c; 

e) Th«ng qua b¸o c¸o tμi chÝnh h»ng n¨m; 

g) Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty. 

3. QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®−îc th«ng qua t¹i cuéc häp khi cã ®ñ c¸c 
®iÒu kiÖn sau ®©y: 

a) §−îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt 75% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ 
®«ng dù häp chÊp thuËn; 

b) §èi víi quyÕt ®Þnh vÒ các vấn đề sau th× ph¶i ®−îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt 
nhÊt 85% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ ®«ng dù häp chÊp thuËn: 

 - Lo¹i cæ phÇn vμ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i ®−îc quyÒn chμo b¸n; 

 - Söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty;  

 - Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty;  

 - ĐÇu t− hoÆc b¸n tμi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tμi s¶n 
®−îc ghi trong b¸o c¸o tμi chÝnh gÇn nhÊt cña c«ng ty. 

c) ViÖc biÓu quyÕt bÇu thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ Ban kiÓm so¸t ph¶i thùc 
hiÖn theo ph−¬ng thøc bÇu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật 
doanh nghiệp và khoản 6, khoản 7 Điều 34 của Điều lệ này; theo ®ã mçi cæ ®«ng cã 
tæng sè phiÕu biÓu quyÕt t−¬ng øng víi tæng sè cæ phÇn së h÷u nh©n víi sè thμnh viªn 
®−îc bÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Ban kiÓm so¸t vμ cæ ®«ng cã quyÒn dån hÕt tæng 
sè phiÕu bÇu cña m×nh cho mét hoÆc mét sè øng cö viªn. 

4. C¸c quyÕt ®Þnh ®−îc th«ng qua t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng víi sè cæ 
®«ng trùc tiÕp vμ uû quyÒn tham dù ®¹i diÖn 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu 
quyÕt lμ hîp ph¸p vμ cã hiÖu lùc ngay c¶ khi tr×nh tù vμ thñ tôc triÖu tËp, néi dung 
ch−¬ng tr×nh häp vμ thÓ thøc tiÕn hμnh häp kh«ng ®−îc thùc hiÖn ®óng nh− quy ®Þnh. 
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5. Tr−êng hîp th«ng qua quyÕt ®Þnh d−íi h×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n th× 
quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®−îc th«ng qua nÕu ®−îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt 
nhÊt 75% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt chÊp thuËn; thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 31 Điều lệ này. 

6. QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®−îc th«ng b¸o ®Õn cæ ®«ng cã 
quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thêi h¹n m−êi l¨m ngμy, kÓ tõ ngμy quyÕt 
®Þnh ®−îc th«ng qua. 

7. Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành đối với tất cả 
các cổ đông kể cả cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến. 

Điều 31.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

ThÈm quyÒn vμ thÓ thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua quyÕt 
®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 

1. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua 
quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt cø lóc nμo nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt v× lîi Ých 
cña c«ng ty; 

2. Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i chuÈn bÞ phiÕu lÊy ý kiÕn, dù th¶o quyÕt ®Þnh cña §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng vμ c¸c tμi liÖu gi¶i tr×nh dù th¶o quyÕt ®Þnh. PhiÕu lÊy ý kiÕn kÌm 
theo dù th¶o quyÕt ®Þnh vμ tμi liÖu gi¶i tr×nh ph¶i ®−îc göi b»ng ph−¬ng thøc b¶o ®¶m 
®Õn ®−îc ®Þa chØ th−êng tró cña tõng cæ ®«ng; 

3. PhiÕu lÊy ý kiÕn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 

a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, sè vμ ngμy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh 
doanh, n¬i ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty; 

b) Môc ®Ých lÊy ý kiÕn; 

c) Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé 
chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lμ c¸ nh©n; tªn, ®Þa chØ 
th−êng tró, quèc tÞch, sè quyÕt ®Þnh thμnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh cña cæ ®«ng 
hoÆc ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña cæ ®«ng lμ tæ chøc; sè l−îng cæ phÇn cña tõng lo¹i vμ 
sè phiÕu biÓu quyÕt cña cæ ®«ng; 

d) VÊn ®Ò cÇn lÊy ý kiÕn ®Ó th«ng qua quyÕt ®Þnh; 

®) Ph−¬ng ¸n biÓu quyÕt bao gåm t¸n thμnh, kh«ng t¸n thμnh vμ kh«ng cã ý 
kiÕn; 

e) Thêi h¹n ph¶i göi vÒ c«ng ty phiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®−îc tr¶ lêi; 

g) Hä, tªn, ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vμ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p 
luËt cña c«ng ty. 

4. PhiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®−îc tr¶ lêi ph¶i cã ch÷ ký cña cæ ®«ng lμ c¸ nh©n, cña 
ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña cæ ®«ng lμ tæ 
chøc. 

PhiÕu lÊy ý kiÕn göi vÒ c«ng ty ph¶i ®−îc ®ùng trong phong b× d¸n kÝn vμ 
kh«ng ai ®−îc quyÒn më tr−íc khi kiÓm phiÕu. C¸c phiÕu lÊy ý kiÕn göi vÒ c«ng ty sau 
thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh t¹i néi dung phiÕu lÊy ý kiÕn hoÆc ®· bÞ më ®Òu kh«ng hîp lÖ. 
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5. Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm phiÕu vμ lËp biªn b¶n kiÓm phiÕu d−íi sù chøng kiÕn 
cña Ban kiÓm so¸t hoÆc cña cæ ®«ng kh«ng n¾m gi÷ chøc vô qu¶n lý c«ng ty. 

Biªn b¶n kiÓm phiÕu ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 

a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, sè vμ ngμy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh 
doanh, n¬i ®¨ng ký kinh doanh; 

b) Môc ®Ých vμ c¸c vÊn ®Ò cÇn lÊy ý kiÕn ®Ó th«ng qua quyÕt ®Þnh; 

c) Sè cæ ®«ng víi tæng sè phiÕu biÓu quyÕt ®· tham gia biÓu quyÕt, trong ®ã 
ph©n biÖt sè phiÕu biÓu quyÕt hîp lÖ vμ sè biÓu quyÕt kh«ng hîp lÖ, kÌm theo phô lôc 
danh s¸ch cæ ®«ng tham gia biÓu quyÕt; 

d) Tæng sè phiÕu t¸n thμnh, kh«ng t¸n thμnh vμ kh«ng cã ý kiÕn ®èi víi tõng 
vÊn ®Ò; 

®) C¸c quyÕt ®Þnh ®· ®−îc th«ng qua; 

e) Hä, tªn, ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt 
cña c«ng ty vμ cña ng−êi gi¸m s¸t kiÓm phiÕu. 

C¸c thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ ng−êi gi¸m s¸t kiÓm phiÕu ph¶i liªn ®íi 
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña biªn b¶n kiÓm phiÕu; liªn ®íi chÞu 
tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c thiÖt h¹i ph¸t sinh tõ c¸c quyÕt ®Þnh ®−îc th«ng qua do kiÓm phiÕu 
kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c. 

6. Biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu ph¶i ®−îc göi ®Õn c¸c cæ ®«ng trong thêi h¹n 15 
ngμy, kÓ tõ ngμy kÕt thóc kiÓm phiÕu. 

7. PhiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®−îc tr¶ lêi, biªn b¶n kiÓm phiÕu, toμn v¨n nghÞ quyÕt ®· 
®−îc th«ng qua vμ tμi liÖu cã liªn quan göi kÌm theo phiÕu lÊy ý kiÕn ®Òu ph¶i ®−îc 
l−u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty. 

8. QuyÕt ®Þnh ®−îc th«ng qua theo h×nh thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n 
cã gi¸ trÞ nh− quyÕt ®Þnh ®−îc th«ng qua t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

§iÒu 32. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®−îc ghi vμo sæ biªn b¶n cña c«ng ty. 

Biªn b¶n ph¶i lËp b»ng tiÕng ViÖt, cã thÓ c¶ b»ng tiÕng n−íc ngoμi vμ ph¶i cã c¸c néi 
dung chñ yÕu sau ®©y:  

a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, sè vμ ngμy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh 
doanh, n¬i ®¨ng ký kinh doanh; 

b) Thêi gian vμ ®Þa ®iÓm häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng; 

c) Ch−¬ng tr×nh vμ néi dung cuéc häp; 

d) Chñ to¹ vμ th− ký; 

®) Tãm t¾t diÔn biÕn cuéc häp vμ c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng 
vÒ tõng vÊn ®Ò trong néi dung ch−¬ng tr×nh häp; 

g) Sè cæ ®«ng vμ tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña c¸c cæ ®«ng dù häp, phô lôc 
danh s¸ch ®¨ng ký cæ ®«ng, ®¹i diÖn cæ ®«ng dù häp víi sè cæ phÇn vμ sè phiÕu bÇu 
t−¬ng øng; 

h) Tæng sè phiÕu biÓu quyÕt ®èi víi tõng vÊn ®Ò biÓu quyÕt, trong ®ã ghi râ 
tæng sè phiÕu t¸n thμnh, kh«ng t¸n thμnh vμ kh«ng cã ý kiÕn; tû lÖ t−¬ng øng trªn tæng 
sè phiÕu biÓu quyÕt cña cæ ®«ng dù häp; 
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i) C¸c quyÕt ®Þnh ®· ®−îc th«ng qua; 

k) Hä, tªn, ch÷ ký cña chñ to¹ vμ th− ký. 

Biªn b¶n ®−îc lËp b»ng tiÕng ViÖt vμ tiÕng n−íc ngoμi ®Òu cã hiÖu lùc ph¸p lý 
nh− nhau. 

2. Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i lμm xong vμ th«ng qua tr−íc khi bÕ 
m¹c cuéc häp. 

3. Chñ to¹ vμ th− ký cuéc häp ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, 
chÝnh x¸c cña néi dung biªn b¶n. 

Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®−îc göi ®Õn tÊt c¶ cæ ®«ng trong thêi 
h¹n m−êi l¨m ngμy, kÓ tõ ngμy bÕ m¹c cuéc häp. 

Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, phô lôc danh s¸ch cæ ®«ng ®¨ng ký dù 
häp, toμn v¨n nghÞ quyÕt ®· ®−îc th«ng qua vμ tμi liÖu cã liªn quan göi kÌm theo 
th«ng b¸o mêi häp ph¶i ®−îc l−u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty. 

§iÒu 33. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thêi h¹n 90 ngμy, kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ 
®«ng hoÆc biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu lÊy ý kiÕn §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cæ ®«ng, 
thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc , Ban kiÓm so¸t cã quyÒn yªu cÇu Toμ ¸n hoÆc 
Träng tμi xem xÐt, huû bá quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr−êng hîp 
sau ®©y: 

1. Tr×nh tù vμ thñ tôc triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng kh«ng thùc hiÖn ®óng 
theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghieäp vμ §iÒu lÖ c«ng ty. 

2. Tr×nh tù, thñ tôc ra quyÕt ®Þnh vμ néi dung quyÕt ®Þnh vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc 
§iÒu lÖ c«ng ty. 

Chương V 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 
           1. Hội đồng quản trị gồm có 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản 
trị là 05(năm) năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. NhiÖm kú cña 
thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng qu¸ n¨m n¨m; thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ 
®−îc bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử theo thể thức bầu trực tiếp và bỏ 
phiếu kín. Thành viên Hội đồng quản trị là năm ứng viên có số phiếu bầu cao nhất 
trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết 
dự Đại hội đồng cổ đông. 

3. Héi ®ång qu¶n trÞ cña nhiÖm kú võa kÕt thóc tiÕp tôc ho¹t ®éng cho ®Õn khi 
Héi ®ång qu¶n trÞ míi ®−îc bÇu vμ tiÕp qu¶n c«ng viÖc. 

4. Tr−êng hîp cã thμnh viªn ®−îc bÇu bæ sung hoÆc thay thÕ thμnh viªn bÞ miÔn 
nhiÖm, b·i nhiÖm trong thêi h¹n nhiÖm kú th× nhiÖm kú cña thμnh viªn ®ã lμ thêi h¹n 
cßn l¹i cña nhiÖm kú Héi ®ång qu¶n trÞ. 

5. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: 
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a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;  

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ 
đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có 
trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, 
nghề kinh doanh chính của công ty. 

6. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng 
nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. 

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng 
ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu Điều lệ 
công ty không quy định khác hoặc Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số 
lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau: 

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; 

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; 

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; 

d) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; 

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên; 

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; 

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; 

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên. 

   i) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của 
cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. 

           Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn 
số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử. 

         7. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 
được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

8. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của 
cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. 
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        9.Thành viên Hội đồng quản trị bÞ b·i nhiÖm, miÔn nhiÖm trong các trường hợp 
sau: 

a) Kh«ng cã ®ñ tiªu chuÈn vμ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i khoản 5 §iÒu này; 

b) Kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong s¸u th¸ng liªn 
tôc, trõ tr−êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng; 

c) Cã ®¬n xin tõ chøc; 

d) Thành viên đó bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
đ) Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông; 
10. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản 

lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 
Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty 
để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cuả công ty, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
a) QuyÕt ®Þnh chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vμ kÕ ho¹ch kinh doanh 

h»ng n¨m cña c«ng ty; 

b)  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại; 
c)  Quyết định chào 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; 
d) QuyÕt ®Þnh gi¸ chμo b¸n cæ phÇn vμ tr¸i phiÕu cña c«ng ty; 

đ)  Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật; 
e) QuyÕt ®Þnh mua l¹i không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại theo 
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 91 cña LuËt doanh nghiệp; 
f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá  trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong sổ kế toán của công ty; 
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua 
hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 30% đến nhỏ hơn 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Gi¸m §èc, quyết định mức lương, thời 
hạn tuyển dụng và lợi ích khác của Gi¸m §èc; 
i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phã Gi¸m §èc, Kế toán trưởng, quyết 
định mức lương và lợi ích khác của Phã Gi¸m §èc, Kế toán trưởng trên cơ sở 
đề nghị của Giám đốc ;   
k) Gi¸m s¸t, chØ ®¹o Gi¸m §èc vμ ng−êi qu¶n lý kh¸c trong ®iÒu hμnh c«ng 
viÖc kinh doanh h»ng ngμy cña c«ng ty; 

l)  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành 
lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 
phần của doanh nghiệp khác; 
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m) Trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, phương 
án phân phối lợi nhuận; 
n) Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 
hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
o)  Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; định giá tài sản 
góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng; 
p)  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục lấy ý kiến để Đại 
hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 
q)  Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc phá sản công ty; 
r)  Đình chỉ các quyết định của Gi¸m §èc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm 
Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
s) Quyết định việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh của thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát. 

3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 
kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành 
viên Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho người khác tham dự các phiên họp của Hội 
đồng quản trị nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

 4. Khi thùc hiÖn chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña m×nh, Héi ®ång qu¶n trÞ tu©n thñ 
®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ c«ng ty vμ quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 
Trong tr−êng hîp quyÕt ®Þnh do Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua tr¸i víi quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt hoÆc §iÒu lÖ c«ng ty g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty th× c¸c thμnh viªn chÊp thuËn 
th«ng qua quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ quyÕt ®Þnh ®ã 
vμ ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i cho c«ng ty; thμnh viªn ph¶n ®èi th«ng qua quyÕt ®Þnh nãi trªn 
®−îc miÔn trõ tr¸ch nhiÖm. Trong tr−êng hîp nμy, cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn cña c«ng ty 
liªn tôc trong thêi h¹n Ýt nhÊt mét n¨m cã quyÒn yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ ®×nh chØ 
thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nãi trªn. 

 
Điều 36. Chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một 
Chủ tịch và một Phó chủ tịch bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc Công ty. 
   3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ 
cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;  
c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 
đ) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; 
   4. Phó chủ tịch có các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch nếu được Chủ tịch ủy 

quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo với Hội đồng quản trị rằng 
mình vắng mặt hoặc trong trường hợp Chủ tịch phải vắng mặt vì những lý do bất khả 
kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ. 

   5. Khi cả Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn vì 
bất kỳ lý do gì thì trong vòng 10 ngày Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế. 
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Điều 37. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
      Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường, cụ thể như sau: 
     1. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp 
thường kỳ của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị. Thời gian và địa điểm họp phải được thông báo cho các thành viên Hội 
đồng quản trị biết trước ít nhất là 05 ngày trước ngày họp dự kiến.  

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp thường kỳ vào bất kỳ thời điểm nào 
nếu xét thấy cần thiết nhưng ít nhất mỗi quý họp một lần. 
     2. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội 
đồng quản trị mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào khi một trong các đối tượng sau đây 
đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận và 
quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:  

a. Ban Kiểm soát; 
b. Giám đốc hoÆc Ýt nhÊt 05 ng−êi qu¶n lý kh¸c; 
c. Tối thiểu 2 thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong vòng 2 tuần sau khi có đề 
xuất họp. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những 
người đề nghị tổ chức cuộc họp đề cập ở khoản 2 Điều này có thể tự triệu tập họp Hội 
đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i x¶y 
ra ®èi víi c«ng ty. 

4. Thông báo và chương trình họp: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ng−êi triÖu tËp 
häp Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i göi th«ng b¸o mêi häp chËm nhÊt n¨m ngμy lμm viÖc tr−íc 
ngμy häp. Th«ng b¸o mêi häp ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ thêi gian vμ ®Þa ®iÓm häp, ch−¬ng 
tr×nh, c¸c vÊn ®Ò th¶o luËn vμ quyÕt ®Þnh. KÌm theo th«ng b¸o mêi häp ph¶i cã tμi liÖu 
sö dông t¹i cuéc häp vμ phiÕu biÓu quyÕt cña thμnh viªn. 

Th«ng b¸o mêi häp ®−îc göi b»ng b−u ®iÖn, fax, th− ®iÖn tö hoÆc ph−¬ng tiÖn 
kh¸c, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m ®Õn ®−îc ®Þa chØ cña tõng thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ 
®−îc ®¨ng ký t¹i c«ng ty.  

5. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ng−êi triÖu tËp ph¶i göi th«ng b¸o mêi häp vμ 
c¸c tμi liÖu kÌm theo ®Õn c¸c thμnh viªn Ban kiÓm so¸t vμ Gi¸m ®èc nh− ®èi víi thμnh 
viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. 

 Thμnh viªn Ban kiÓm so¸t, Gi¸m ®èc kh«ng ph¶i lμ thμnh viªn Héi ®ång qu¶n 
trÞ, cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ; cã quyÒn th¶o luËn nh−ng kh«ng 
®−îc biÓu quyÕt.  

     6. Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành lần thứ nhất khi có từ 3/4(ba phần tư) tổng 
số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần một  không đủ 
số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến 
hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

 Thμnh viªn kh«ng trùc tiÕp dù häp cã quyÒn biÓu quyÕt th«ng qua bá phiÕu b»ng 
v¨n b¶n. PhiÕu biÓu quyÕt ph¶i ®ùng trong phong b× kÝn vμ ph¶i ®−îc chuyÓn ®Õn Chñ 
tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ chËm nhÊt mét giê tr−íc giê khai m¹c. PhiÕu biÓu quyÕt chØ 
®−îc më tr−íc sù chøng kiÕn cña tÊt c¶ nh÷ng ng−êi dù häp.  

QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®−îc th«ng qua nÕu ®−îc ®a sè thμnh viªn dù 
häp chÊp thuËn; tr−êng hîp sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh cuèi cïng thuéc vÒ 
phÝa cã ý kiÕn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. 
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7. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ loại hợp đồng quy định tại 
khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp sẽ không có quyền biểu quyết. 

Khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp như sau: 
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: 
a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần 

phổ thong của công ty và những người có liên quan của họ; 
b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc; 
c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật Doanh 

nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc. 
8. Biên bản cuộc họp phải được thông qua tại cuộc họp, tất cả các thành viên tham 

gia đều phải ký tên. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 
chính xác và trung thực của Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị. 

Nội dung của biên bản thực hiện theo quy định tại Điều 113 Luật doanh nghiệp, 
như sau: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
nơi đăng ký kinh doanh; 

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
c) Thời gian, địa điểm họp; 
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ, tên các 

thành viên không dự họp và lý do; 
đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

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

và không có ý kiến; 
h) Các quyết định đã được thông qua; 
i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp. 

Điều 38. QuyÒn ®−îc cung cÊp th«ng tin cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ 
1. Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn yªu cÇu Gi¸m ®èc , Phã Gi¸m ®èc , 

ng−êi qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty cung cÊp c¸c th«ng tin, tμi liÖu vÒ t×nh h×nh tμi 
chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vμ cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty.  

2. Ng−êi qu¶n lý ®−îc yªu cÇu ph¶i cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vμ chÝnh x¸c c¸c 
th«ng tin, tμi liÖu theo yªu cÇu cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. 
 

Chương VI 
 CƠ CẤU TỒ CHỨC ĐIỀU HÀNH 

 
Điều 39. Cơ cấu tổ chức điều hành  

1. Bộ máy điều hành của Công ty gồm có:  
 + Giám đốc và các Phó Giám đốc  

      + Kế toán trưởng 
  + Các trưởng phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. 
  + Trưởng các đơn vị  trực thuộc  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc công ty do Giám đốc công 
ty quyết định ban hành. 

§iÒu lÖ C«ng ty Cæ PhÇn VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai                                                                         Trang 27 
 



Điều 40. Giám đốc  
1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 
2. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu sự giám 

sát của Hội đồng quản trị và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 
trước pháp luật về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp 
hàng ngày của Công ty; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và thi hành 
các quyết định của Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Giám 
đốc có thể là thành viên Hội đồng quản trị. 

Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 (năm) năm; có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và ký hợp 
đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc 
tuyển dụng bao gồm cả thời hạn tuyển dụng với ít nhất 3/5 thành viên Hội đồng biểu 
quyết tán thành (không kể biểu quyết của Giám đốc trong trường hợp Giám đốc là 
thành viên Hội đồng quản trị). 

  4. Giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc thay mặt mình giải 
quyết một số công việc của Công ty và chịu trách nhiệm pháp lý về việc ủy quyền của 
mình. Người được Giám đốc ủy nhiệm, ủy quyền phải chịu trách nhiệm pháp lý trước 
Giám đốc và trước pháp luật về những công việc mình làm và không được ủy nhiệm, 
ủy quyền lại cho người khác. 

5. Gi¸m ®èc c«ng ty kh«ng ®−îc ®ång thêi lμm Gi¸m ®èc hoÆc Tæng Gi¸m ®èc cña 
doanh nghiÖp kh¸c.  

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc  
Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác 
thì phải có trình độ chuyên môn (từ Đại học trở lên) , kinh nghiệm thực tế trong quản 
trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty, được Hội đồng 
quản trị tuyển chọn; Hoặc là thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu từ 10% vốn 
điều lệ. 

c) Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, 
anh, chị, em ruột của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước 
tại công ty. 

Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc  
  Giám đốc  có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :  

1. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty (và 
các vấn đề không thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị) mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị.  

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; quyết định hợp 
đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty. 
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2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; Giám đốc có quyền từ 
chối thực hiện những quyết định của Hội đồng quản trị nếu quyết định này trái với 
pháp luật,  trái với Điều lệ Công ty và trái với các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông. Việc từ chối này phải được làm văn bản gửi cho Hội đồng quản trị; 

3. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vμ ph−¬ng ¸n ®Çu t− cña c«ng ty; 

4. KiÕn nghÞ ph−¬ng ¸n c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty; 

5. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong c«ng ty, trõ c¸c 
chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ; 

6. Đề xuất Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 
danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt về mức 
lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của Phó 
Giám đốc, Kế toán trưởng. 

7. TuyÓn dông lao ®éng; Chấm dứt hợp đồng lao động; QuyÕt ®Þnh l−¬ng vμ phô 
cÊp (nÕu cã) ®èi víi ng−êi lao ®éng trong c«ng ty kÓ c¶ ng−êi qu¶n lý thuéc thÈm 
quyÒn bæ nhiÖm cña Gi¸m ®èc theo quy chế do Hội đồng quản trị phê duyệt và phù 
hợp với các quy định của pháp luật.  

8. KiÕn nghÞ ph−¬ng ¸n tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý lç trong kinh doanh; 

9. C¸c quyÒn vμ nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ c«ng ty vμ 
quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ như sau: 

a) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình hành động và các 
phương án bảo vệ, cạnh tranh, khai thác nguồn lực của Công ty, các phương án huy 
động vốn cho Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt; 

b) Xây dựng và đệ trình Hội đồng quản trị quy chế định giá bán hàng hóa, dịch 
vụ, tài sản của Công ty, các chính sách đầu tư của Công ty nhằm hạn chế rủi ro và phù 
hợp theo điều kiện kinh tế từng thời kỳ; 

c) Trình Hội đồng quản trị kế hoạch đầu tư và các dự án hợp tác đầu tư với các 
đối tác trong và ngoài nước bằng nguồn vốn do Công ty quản lý; 

d) Xây dựng và quyết định ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá 
nguyên liệu vật tư và giá dịch vụ trong nội bộ Công ty; 

đ) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ công ty; 

g) Thực hiện phân công và ủy nhiệm Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực 
hoạt động; 

h) Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất cho Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo chương trình nghị sự mà Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát yêu cầu; 

i) Chậm nhất đến ngày  30 tháng 11 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình 
Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo 
trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch tài chính của Công ty; 

k) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty cho Hội 
đồng quản trị; 
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l) Đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết những 
vấn đề vượt quá quyền hạn Giám đốc hoặc những biến động lớn trong Công ty; 

m) Được đưa ra những quyết định vượt quá thẩm quyền của mình trong trường 
hợp khẩn cấp như: Thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố,... và phải chịu trách nhiệm về 
những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để giải quyết 
tiếp; 

n) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này, các quy 
chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, và qui định của pháp luật; 

10. Gi¸m ®èc ph¶i ®iÒu hμnh c«ng viÖc kinh doanh h»ng ngμy cña c«ng ty theo 
®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ c«ng ty, hîp ®ång lao ®éng ký víi c«ng ty vμ 
quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. NÕu ®iÒu hμnh tr¸i víi quy ®Þnh nμy mμ g©y thiÖt 
h¹i cho c«ng ty th× Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vμ ph¶i båi th−êng 
thiÖt h¹i cho c«ng ty. 
 
Điều 42. Phó Giám đốc  

1. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc. Phó Giám đốc được Giám đốc 
phân công và ủy nhiệm hoặc ủy quyền điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động 
của Công ty. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc và pháp luật về 
các phần việc được phân công hoặc ủy nhiệm. Phó Giám đốc có thể kiêm nhiệm phụ 
trách các bộ phận hoặc đơn vị trực thuộc. 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động 
đối với Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám 
đốc . 

Chương VII 
BAN KIỂM SOÁT 

 
Điều 43. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt Đại hội đồng 
cổ đông để kiểm soát mọi họat động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công 
ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành của 
Giám đốc.  

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, trong đó ph¶i cã h¬n mét nöa sè thμnh 
viªn th−êng tró ë ViÖt Nam vμ ph¶i có ít nhất một thành viên có trình độ đại học 
chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm 
theo thể thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trong nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nếu có khiếm khuyết thành viên Ban kiểm 
soát thì Đại hội đồng cổ đông gần nhất phải bầu bổ sung. 

2. Ban kiểm soát bầu ra một thành viên làm Trưởng ban kiểm sóat. 
3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05(năm) năm và có thể được tiếp tục 

thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và 
nhận nhiệm vụ. 

4. Ban Kiểm soát họp ít nhất là 06 tháng 1 lần và số lượng thành viên tối thiểu có 
trong các cuộc họp là 02 thành viên. 
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5. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp, như sau: 

a) Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các 
lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết 
định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát căn cứ 
vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình 
quân hàng ngày của thành viên; 

b) Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt 
quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

c) Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh 
doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp 
luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm 
của công ty. 

   Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí hợp lý khi họ tham 
gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát và khi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 
Điều lệ. 

6. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: 
Thμnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i cã tiªu chuÈn vμ ®iÒu kiÖn sau ®©y: 

a) Tõ 21 tuæi trë lªn, có trình độ học vấn từ đại học trở lên. (Ưu tiên có trình độ 
chuyên môn về kế toán, kiểm toán, qu¶n lý doanh nghiÖp, qu¶n trÞ kinh doanh, cã kinh 
nghiÖm vμ chuyªn m«n s©u vÒ chuyªn ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty); phẩm 
chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật; cã ®ñ n¨ng lùc 
hμnh vi d©n sù vμ kh«ng thuéc ®èi t−îng bÞ cÊm thμnh lËp vμ qu¶n lý doanh nghiÖp 
theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiệp; 

b) Kh«ng ph¶i lμ vî hoÆc chång, cha, cha nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, 
anh, chÞ, em ruét cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vμ ng−êi qu¶n lý kh¸c. 

7. Thμnh viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng ®−îc gi÷ c¸c chøc vô qu¶n lý c«ng ty. Thμnh 
viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lμ cæ ®«ng hoÆc ng−êi lao ®éng cña c«ng ty. 

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 25% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để 
bầu vào ban Kiềm soát; nắm giữ trên 25% đến 50% được đề cử 02 ứng viên; nắm giữ 
trên 50% được đề cử 03 ứng viên. 

9. Những người sau đây không được làm thành viên Ban Kiểm soát: 
a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc , Kế toán trưởng công ty, người có 

liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc , Kế toán trưởng của 
công ty; 

b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình 
phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm 
hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách 
hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật. 

10. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong cac trưòng hợp sau: 
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a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 
quy định tại khoản 6 điều này; 

b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 6 tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn xin từ chức; 
Ngòai ra, thμnh viªn Ban kiÓm so¸t cã thÓ bÞ miÔn nhiÖm bÊt cø khi nμo theo quyÕt 

®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

11. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trong nghĩa vụ của mình có nguy 
cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để 
xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay 
thế. 
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát: 
a) Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn gi¸m s¸t Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc trong viÖc 

qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh c«ng ty; chÞu tr¸ch nhiệm tr−íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thùc 
hiÖn c¸c nhiÖm vô ®−îc giao;  

b) KiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p, tÝnh trung thùc vμ møc ®é cÈn träng trong 
qu¶n lý, ®iÒu hμnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vμ 
lËp b¸o c¸o tμi chÝnh; 

c) ThÈm ®Þnh b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh, b¸o c¸o tμi chÝnh h»ng n¨m vμ s¸u 
th¸ng cña c«ng ty, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ; 

Tr×nh b¸o c¸o thÈm ®Þnh b¸o c¸o tμi chÝnh, b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh h»ng 
n¨m cña c«ng ty vμ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ lªn §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc häp th−êng niªn; 

d) Xem xÐt sæ kÕ to¸n vμ c¸c tμi liÖu kh¸c cña c«ng ty, c¸c c«ng viÖc qu¶n lý, 
®iÒu hμnh ho¹t ®éng cña c«ng ty bÊt cø khi nμo nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo quyÕt 
®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc theo yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy 
®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 20 cña Điều lệ này;  

đ) Khi cã yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 
20 cña Điều lệ này, Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn kiÓm tra trong thêi h¹n b¶y ngμy lμm 
viÖc, kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc yªu cÇu. Trong thêi h¹n m−êi l¨m ngμy, kÓ tõ ngμy kÕt 
thóc kiÓm tra, Ban kiÓm so¸t ph¶i b¸o c¸o gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc yªu cÇu 
kiÓm tra ®Õn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng cã yªu cÇu.  

ViÖc kiÓm tra cña Ban kiÓm so¸t quy ®Þnh t¹i kho¶n nμy kh«ng ®−îc c¶n trë 
ho¹t ®éng b×nh th−êng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, kh«ng g©y gi¸n ®o¹n ®iÒu hμnh ho¹t 
®éng kinh doanh cña c«ng ty; 

e) KiÕn nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng c¸c biÖn ph¸p söa 
®æi, bæ sung, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hμnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng 
ty;  

g) Khi ph¸t hiÖn cã thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vi ph¹m nghÜa vô 
cña ng−êi qu¶n lý c«ng ty quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 cña LuËt doanh nghieäp th× ph¶i th«ng 
b¸o ngay b»ng v¨n b¶n víi Héi ®ång qu¶n trÞ, yªu cÇu ng−êi cã hμnh vi vi ph¹m chÊm 
døt hμnh vi vi ph¹m vμ cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶;  
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h) Ban kiÓm so¸t cã quyÒn sö dông t− vÊn ®éc lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô 
®−îc giao; 

Ban kiÓm so¸t cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña Héi ®ång qu¶n trÞ tr−íc khi tr×nh 
b¸o c¸o, kết luËn vμ kiến nghÞ lên §¹i héi ®ång cæ ®«ng;  

i) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty; 
k) Không được tiết lộ bí mật của Công ty; 
l) Được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin và tài 
liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; 
m) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vμ nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh 

nghiệp, §iÒu lÖ c«ng ty vμ quyết ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

2.  Nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát : 
a. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát; 
b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các 

thành viên của Ban Kiểm soát; 
c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của 

Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông; 
Điều 45. QuyÒn ®−îc cung cÊp th«ng tin cña Ban kiÓm so¸t  

1. Th«ng b¸o mêi häp, phiÕu lÊy ý kiÕn thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ c¸c tμi 
liÖu kÌm theo ph¶i ®−îc göi ®Õn thμnh viªn Ban kiÓm so¸t cïng thêi ®iÓm vμ theo 
ph−¬ng thøc nh− ®èi víi thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.  

2. B¸o c¸o cña Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc tμi liÖu kh¸c do c«ng ty 
ph¸t hμnh ®−îc göi ®Õn thμnh viªn Ban kiÓm so¸t cïng thêi ®iÓm vμ theo ph−¬ng thøc 
nh− ®èi víi thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.  

3. Thμnh viªn Ban kiÓm so¸t cã quyÒn tiÕp cËn c¸c hå s¬, tμi liÖu cña c«ng ty 
l−u gi÷ t¹i trô së chÝnh, chi nh¸nh vμ ®Þa ®iÓm kh¸c; cã quyÒn ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm n¬i 
ng−êi qu¶n lý vμ nh©n viªn cña c«ng ty lμm viÖc.  

4. Héi ®ång qu¶n trÞ, thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, ng−êi qu¶n lý 
kh¸c ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vμ kÞp thêi th«ng tin, tμi liÖu vÒ c«ng t¸c qu¶n 
lý, ®iÒu hμnh vμ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo yªu cÇu cña Ban kiÓm so¸t.  

Điều 46. Nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát  
1. Tu©n thñ ®óng ph¸p luËt, §iÒu lÖ c«ng ty, quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 

vμ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong thùc hiÖn c¸c quyÒn vμ nhiÖm vô ®−îc giao. 

2. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vμ nhiÖm vô ®−îc giao mét c¸ch trung thùc, cÈn träng, 
tèt nhÊt nh»m b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p tèi ®a cña c«ng ty vμ cæ ®«ng cña c«ng ty. 

3. Trung thμnh víi lîi Ých cña c«ng ty vμ cæ ®«ng c«ng ty; kh«ng ®−îc sö dông 
th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña c«ng ty, l¹m dông ®Þa vÞ, chøc vô vμ tμi 
s¶n cña c«ng ty ®Ó t− lîi hoÆc phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c.  

4. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nμy vμ §iÒu lÖ c«ng ty. 

5. Tr−êng hîp vi ph¹m nghÜa vô quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vμ 4 §iÒu 126  
Luật doanh nghiệp mμ g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty hoÆc ng−êi kh¸c th× c¸c thμnh viªn 
Ban kiÓm so¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n hoÆc liªn ®íi båi th−êng thiÖt h¹i ®ã. 
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Mäi thu nhËp vμ lîi Ých kh¸c mμ thμnh viªn Ban kiÓm so¸t trùc tiÕp hoÆc gi¸n 
tiÕp cã ®−îc do vi ph¹m nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nμy ®Òu thuéc së h÷u cña 
c«ng ty. 

6. Tr−êng hîp ph¸t hiÖn cã thμnh viªn Ban kiÓm so¸t vi ph¹m nghÜa vô trong 
thùc hiÖn quyÒn vμ nhiÖm vô ®−îc giao th× Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n 
b¶n ®Õn Ban kiÓm so¸t; yªu cÇu ng−êi cã hμnh vi vi ph¹m chÊm døt hμnh vi vi ph¹m 
vμ cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. 

 
 Chương VIII 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

Điều 47. Thï lao, tiÒn l−¬ng vμ lîi Ých kh¸c cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ,  
Gi¸m ®èc.  

1. C«ng ty cã quyÒn tr¶ thï lao, tiÒn l−¬ng cho thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, 
Gi¸m ®èc vμ ng−êi qu¶n lý kh¸c theo kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ kinh doanh. 

2. Thï lao, tiÒn l−¬ng vμ lîi Ých kh¸c cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m 
®èc ®−îc tr¶ theo quy ®Þnh sau ®©y:  

a) Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®−îc h−ëng thï lao c«ng viÖc vμ tiÒn th−ëng. 
Thï lao c«ng viÖc ®−îc tÝnh theo sè ngμy c«ng cÇn thiÕt hoμn thμnh nhiÖm vô cña 
thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ møc thï lao mçi ngμy. Héi ®ång qu¶n trÞ dù tÝnh møc 
thï lao cho tõng thμnh viªn theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. Tæng møc thï lao cña Héi ®ång 
qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh t¹i cuéc häp th−êng niªn; 

b) Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn ®−îc thanh to¸n c¸c chi phÝ ¨n, ë, ®i 
l¹i vμ chi phÝ hîp lý kh¸c mμ hä chi tr¶ khi thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao; 

c) Gi¸m ®èc ®−îc tr¶ l−¬ng vμ tiÒn th−ëng. TiÒn l−¬ng cña Gi¸m ®èc do Héi 
®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. 

  3. Thï lao cña thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vμ tiÒn l−¬ng cña Gi¸m ®èc vμ 
ng−êi qu¶n lý kh¸c ®−îc tÝnh vμo chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vμ ph¶i ®−îc thÓ hiÖn thμnh môc riªng trong 
b¸o c¸o tμi chÝnh h»ng n¨m cña c«ng ty, ph¶i b¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc 
häp th−êng niªn. 

Điều 48. C«ng khai c¸c lîi Ých liªn quan  

1. Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thμnh viªn Ban kiÓm so¸t, Gi¸m ®èc vμ ng−êi 
qu¶n lý kh¸c cña c«ng ty ph¶i kª khai c¸c lîi Ých liªn quan cña hä víi c«ng ty, bao 
gåm: 

a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, ngμnh, nghÒ kinh doanh, sè vμ ngμy cÊp GiÊy 
chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, n¬i ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp mμ hä cã 
së h÷u phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn; tû lÖ vμ thêi ®iÓm së h÷u phÇn vèn gãp hoÆc cæ 
phÇn ®ã; 

b) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, ngμnh, nghÒ kinh doanh, sè vμ ngμy cÊp GiÊy 
chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, n¬i ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp mμ nh÷ng 
ng−êi cã liªn quan cña hä cïng së h÷u hoÆc së h÷u riªng cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp 
trªn 35% vèn ®iÒu lÖ. 
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2. ViÖc kª khai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong thêi 
h¹n b¶y ngμy lμm viÖc, kÓ tõ ngμy ph¸t sinh lîi Ých liªn quan; viÖc söa ®æi, bæ sung 
ph¶i ®−îc khai b¸o víi c«ng ty trong thêi h¹n b¶y ngμy lμm viÖc, kÓ tõ ngμy cã söa 
®æi, bæ sung t−¬ng øng. 

3. ViÖc kª khai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 §iÒu nμy ph¶i ®−îc th«ng b¸o 
cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc häp th−êng niªn vμ ®−îc niªm yÕt, l−u gi÷ t¹i trô së 
chÝnh cña doanh nghiÖp. Cæ ®«ng, ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña cæ ®«ng, thμnh viªn Héi 
®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Gi¸m ®èc cã quyÒn xem xÐt néi dung kª khai bÊt cø lóc 
nμo nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. 

4. Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc nh©n danh c¸ nh©n hoÆc nh©n danh 
ng−êi kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc d−íi mäi h×nh thøc trong ph¹m vi c«ng viÖc kinh 
doanh cña c«ng ty ®Òu ph¶i gi¶i tr×nh b¶n chÊt, néi dung cña c«ng viÖc ®ã tr−íc Héi 
®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vμ chØ ®−îc thùc hiÖn khi ®−îc ®a sè thμnh viªn cßn l¹i 
cña Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn; nÕu thùc hiÖn mμ kh«ng khai b¸o hoÆc kh«ng ®−îc 
sù chÊp thuËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ th× tÊt c¶ thu nhËp cã ®−îc tõ ho¹t ®éng ®ã thuéc 
vÒ c«ng ty. 

Điều 49. NghÜa vô cña ng−êi qu¶n lý c«ng ty 

1. Thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vμ ng−êi qu¶n lý kh¸c cã c¸c nghÜa 
vô sau ®©y:  

a) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vμ nhiÖm vô ®−îc giao theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt 
doanh nghiệp, ph¸p luËt cã liªn quan, §iÒu lÖ c«ng ty, quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ 
®«ng; 

b) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vμ nhiÖm vô ®−îc giao mét c¸ch trung thùc, cÈn träng, 
tèt nhÊt nh»m b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p tèi ®a cña c«ng ty vμ cæ ®«ng cña c«ng ty; 

c) Trung thμnh víi lîi Ých cña c«ng ty vμ cæ ®«ng cña c«ng ty; kh«ng sö dông 
th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña c«ng ty, l¹m dông ®Þa vÞ, chøc vô vμ tμi s¶n 
cña c«ng ty ®Ó t− lîi hoÆc phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c; 

d) Th«ng b¸o kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c cho c«ng ty vÒ c¸c doanh nghiÖp mμ 
hä vμ ng−êi cã liªn quan cña hä lμm chñ hoÆc cã phÇn vèn gãp, cæ phÇn chi phèi; 
th«ng b¸o nμy ®−îc niªm yÕt t¹i trô së chÝnh vμ chi nh¸nh cña c«ng ty. 

2. Ngoμi c¸c nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy, Héi ®ång qu¶n trÞ vμ 
Gi¸m ®èc kh«ng ®−îc t¨ng l−¬ng, tr¶ th−ëng khi c«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c 
kho¶n nî ®Õn h¹n. 

3. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiệp vμ §iÒu lÖ c«ng ty. 

 
Chương IX 

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH, HỒ SƠ,  
CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, BÁO CÁO CỦA CÔNG TY 

 
Điều 50. Chế độ báo cáo 

1. T¹i thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m tμi chÝnh, Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i chuÈn bÞ c¸c 
b¸o c¸o vμ tμi liÖu sau ®©y:  

a) B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty; 
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b) B¸o c¸o tμi chÝnh; 

c) B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hμnh c«ng ty. 

2. C¸c b¸o c¸o vμ tμi liÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy ph¶i ®−îc göi ®Õn Ban 
kiÓm so¸t ®Ó thÈm ®Þnh chËm nhÊt 30 ngμy tr−íc ngμy khai m¹c cuéc häp th−êng niªn 
cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  

3. B¸o c¸o vμ tμi liÖu do Héi ®ång qu¶n trÞ chuÈn bÞ; b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Ban 
kiÓm so¸t vμ b¸o c¸o kiÓm to¸n ph¶i cã ë trô së chÝnh vμ chi nh¸nh cña c«ng ty chËm 
nhÊt 07 ngμy lμm viÖc tr−íc ngμy khai m¹c cuéc häp th−êng niªn cña §¹i héi ®ång cæ 
®«ng.  

Cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn cña c«ng ty liªn tôc Ýt nhÊt mét n¨m cã quyÒn tù m×nh 
hoÆc cïng víi luËt s− hoÆc kÕ to¸n vμ kiÓm to¸n viªn cã chøng chØ hμnh nghÒ trùc tiÕp 
xem xÐt c¸c b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i §iÒu nμy trong thêi gian hîp lý.  

§iÒu 51. C«ng khai th«ng tin vÒ c«ng ty cæ phÇn 

1. C«ng ty cæ phÇn ph¶i göi b¸o c¸o tμi chÝnh h»ng n¨m ®· ®−îc §¹i héi ®ång 
cæ ®«ng th«ng qua ®Õn c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
vÒ kÕ to¸n vμ ph¸p luËt cã liªn quan.  

2. Tãm t¾t néi dung b¸o c¸o tμi chÝnh h»ng n¨m ph¶i ®−îc th«ng b¸o ®Õn tÊt c¶ 
cæ ®«ng. 

3. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n ®Òu cã quyÒn xem hoÆc sao chÐp b¸o c¸o tμi chÝnh 
h»ng n¨m cña c«ng ty cæ phÇn t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn. 

Điều 52. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời 

hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền trực tiếp gửi một văn bản yêu cầu xem và nhận 
bản sao hoặc trích lục danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong 
giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền 
kiểm tra số cổ phiếu của Công ty, danh sách cổ đông và những danh sách và hồ sơ 
khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các 
thông tin này phải được bảo mật. 
Điều 53. Chế độ lưu giữ tài liệu 

1. Công ty  phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 
a) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của 

công ty; sổ đăng ký cổ đông; 
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận thay đổi đăng ký 

kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký 
chất lượng sản phẩm; 

c) Các tài liệu và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; 
d) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định đã 

được thông qua;  
đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán ( trường hợp công ty cổ phần đăng 

ký giao dịch trên thị trường chứng khoán); 
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e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ 
chức kiểm toán độc lập; 

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm; 
h)  Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 
 
2. Công ty phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này ở trụ sở 

chính hoặc nơi khác nhưng phải thông báo cho cổ đông và cơ quan đăng ký kinh 
doanh biết. Thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 
Chương X 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
Điều 54. Tài khoản ngân hàng 

Công ty mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam hoặc tại các Ngân 
hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 
Điều 55. Năm tài chính 
  Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 ( dương lịch) hàng năm 
và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. 
Điều 56. Hệ thống kế toán 

1. Hệ thống kế tóan Công ty sử dụng là Hệ thống kế tóan Việt Nam (VAS).  
2. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

 
Điều 57. Hệ thống báo cáo tài chính 

1. Giám đốc Công ty sẽ phải hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm theo qui 
định của pháp luật trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính và gởi 
đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để xem xét, chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông; 

2. Cuối mỗi năm tài chính Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm 
xem xét, thông qua quyết toán để trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm: 

     a) Bảng cân đối kế toán;  
b) Báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh; 
c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 
d) Thuyết minh báo cáo tài chính; 
e) Các báo cáo khác. 

3. Công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

4. Công ty phải lập các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. 
 

Điều 58. Trả cổ tức 
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. 
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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 cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ 
thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ 
công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; 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. 

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 và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả 
tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.  

Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi công ty đã có 
đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản 
ngân hàng của cổ đông. Nếu công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết 
về 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. Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm 
yết tại thị trường chứng khoán, việc thanh toán cổ tức có thể được tiến hành thông qua 
Công ty chứng khoán. 

3. 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 chậm nhất ba mươi 
ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương 
thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước 
khi thực hiện trả cổ tức.  

4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời 
điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng 
là người nhận cổ tức từ công ty. 

5. Hội đồng quản trị có thể tạm thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả 
này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty. 

 
Chương XI 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 
 

Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ. 
1. Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan đến công việc của Công 

ty, các quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ 
do luật pháp quy định, giữa một cổ đông hay các cổ đông với Công ty, giữa một cổ 
đông hay các cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay các bộ 
phận quản lý cao cấp thì các bên liên quan sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp đó thông 
qua thương lượng-hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp có liên quan đến Hội đồng 
quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải 
quyết tranh chấp, yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh 
chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp 
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liên quan đến Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng 
có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là Trọng tài 
trong quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Biên bản hoà giải thành của các bên và Quyết định công nhận biên bản hoà 
giải thành của Trọng tài đối với các bên liên quan có giá trị bắt buộc thực hiện đối với 
các bên. 

Trường hợp nếu không có Quyết định hoà giải nào đạt được trong vòng 06 
tuần, kể từ ngày bắt đầu tiến hành quá trình hoà giải; hoặc nếu Quyết định của Trung 
gian hoà giải không được các bên chấp thuận thì bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh 
chấp ra Toà án. Quyết định của Toà án là Quyết định cuối cùng, các bên có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Chi phí liên quan đến thủ tục thương lượng-hoà giải, nếu không có thoả 
thuận khác giữa các bên, thì mỗi bên sẽ tự chịu phần chi phí của mình. 

Đối với các chi phí của Toà án sẽ do Toà án quyết định bên nào sẽ chịu. 
 

Chương XII 
TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY- GIẢI THỂ 

 
Điều 60. Chấm dứt hoạt động  

Công ty chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 
1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia 

hạn. 
2. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
3. Công ty không còn đủ tối thiểu 3 cổ đông theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục. 
4. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
5. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành. 
6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 61. Thanh lý 
 1. Khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị  phải thành lập Tổ 

Thanh lý gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định 
và 1 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định. Tổ Thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế 
hoạt động của mình. Các thành viên Tổ Thanh lý có thể được lựa chọn từ các nhân 
viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ 
được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 
 

2. Tổ Thanh lý có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản và chấm dứt 
hoạt động của công ty, báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt 
hoạt động của công ty.  
        a.Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo quy định của pháp luật; 

b.Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ sẽ được phân chia cho các cổ 
đông.  
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Chương XIII 
HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

 
Điều 62. Con dấu 

1. Con dấu của Công ty, các Chi nhánh và đơn vị trực thuộc được cơ quan có 
thẩm quyền khắc theo mẫu quy định thống nhất, được đăng ký sử dụng và quản lý con 
dấu theo đúng yêu cầu của pháp luật. 

2. Tất cả các văn bản của Công ty khi phát hành chính thức phái đóng dấu 
Công ty trên các chữ ký của một trong các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc , Phó Giám đốc hoặc các viên chức quản lý Công ty 
được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Chữ ký của các chức danh khác trong 
Công ty không được sử dụng con dấu. 

3. Con dấu của Chi nhánh, đơn vị trực thuộc được sử dụng trên các chữ ký của 
Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc. 

4. Hội đồng quản trị giao Giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định 
pháp luật. 

 
Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được lập dưới hình thức một Dự thảo để 
Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền. 

2. Những Điều không được quy định trong Điều lệ này sẽ thực hiện theo các 
quy định và pháp luật hiện hành của Việt Nam. 
 
Điều 64. Hiệu lực thi hành 

1. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Điều lệ được đăng ký với Phòng §ăng 
ký kinh doanh liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

2. Điều lệ này chi phối toàn bộ mọi hoạt động của Công ty và mọi thành viên 
của Công ty có nghĩa vụ thi hành. 

3. Nếu trong Điều lệ này có những điều khoản vô hiệu thì những điều khoản 
khác vẫn có hiệu lực. 

 
Điều 65. Điều khoản cuối cùng 

1. Điều lệ này gồm 13 Chương, 65 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công 
ty Cổ phần VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai DOCAM nhất trí thông qua và biểu quyết 
chấp nhận toàn bộ nội dung của điều lệ này vào ngày    tháng    năm 2010 tại Đại hội 
cổ đông Công ty cæ phÇn  VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai. 

Điều lệ này được lập thành 10 bản có giá trị như nhau. Trong đó: 
 - 05 bản lưu tại văn phòng Công ty cổ phần VËt T− N«ng NghiÖp §ång Nai 
DOCAM . 

  Số còn lại gởi cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp 
luật hiện hành.  

2. Các bản trích hay bản sao phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
đóng dấu Công ty mới có giá trị. 
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