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NGHI QIIYIOT
DAr HQr oONc c0 oOxc THUdNG NrtN NAwI 2016

cONc rY cO pnAN noANc nA
Ctrn crh

- Cdn ctt Ludt Doanh nghiQp s6 68/2014/QHI3 nsdy 26/I I/2014

- Cdn ct DiiU l€ tii chric lpqt itfing ato Cdng ry Cd pludn Hodng Hd.

- Cdn ct cdc Td trlnh, bdo cdo cfia HDQT, BKS trinh trudc Dqi h|i vd Bi€n bdn

cu\c hop Eqi h\i ctins c6 dAng thudng nihn ndm 2016 Cdng U cd phdn Hqdng

Hd ngdy 24/4/2016;

QUYET NGHI

Didu 1: Thdng qua 86o c6o cfia HQi ddng Quin tri v6 hogt tlQng ntrm 2015 vn k6

hogch nim 2016 vfi ty lQ bi6u quy6t tldng f l 99,796188%r. ,

Qheo nQi dung bdo cdo cua HDQT t6 t tZ,|6/BC-HH ngdi 14/4/2016 kdm theo)

Didu 2: Thdng quan Td trinh vd 86o c6o tii chfnh nlm 2015 tle ki6m todn v6'i tj' le

tldng f Ird99,796188oh

(nQi dung cht ttdt ei Td trinh sii I13.16/TT-HH ngay 14/4/2016 khm theo)

Vfi cfc chi tiOu co bin sau:
- T6ng doanh thu: 210.652.607.174 ddng
- T0ng chi phi: t68,825.t64.645 ddng
- Lqi nhufln sau thu6: 33.083.100.932 ctdng

Didu 3: Th6ng qua Td trlnh vd t 6 hogch kinh doanh, lgr nhu$n vi c6 tr?c nlm 2016

vfi ty lQ ttdng ! r 99,796188%0

Vfi cfc chi ti6u co biln sau:

- T6ng doanh thu:242.179.854.000 ddng

- T6ng chi chi: 192.536.984.000 <tdng

- Lqi nhufln sau thu6: 39.714.296.000 <16ng

- Ty le chi tr6 c6 trlc: 15%

(nQi dung cht tidt ei Td trinh s6 I14.16/TT-HH ngay I4/4/2016 kdm theo)

Didu 4: Th6ng qua Td trlnh vd tnn lao cta HDQT, BKS ntrm 2016 vfi fy lQ tl6ng y

t 99,796188%.

Trong d6:
* D5i vfi HEeT:

@nodngfli



- chfi tich HDQT: 2.000.0J0 ctdng/thdng

- Ph6 chri tich HDQT: 1.500.000 <tdng/th6ng

- Thdnh vi€n HDQT: 1.200.000 <l6ng/th6ng

* D6i Vdi BKS:

- Tru&ng ban: 1.200.000 itdng/thdng

- Thdnh vi6n BKS: 600.00v cdng/th6ng

Trudrng hqp dat vd vtrgt chi ti6u Lqi nhuAn sau thu6 theo.k6 ho4ch s€ thudng th6m

cho HDQT vd Ban ki6m sofut},S%ot,qi nhuan sau thu6.

( nQi dung cht ndt Mi Td trinh s6 I15.16/T.Tr-HH ngdy 14/4/2016 kdm theo)

Didu 5: Th6ng qua td trinh vd vi6c lga chgn t6 chr?c ki6m todn BCTC ntrm 2016 vtr
tf lQ ttdng ! l gg,7g6l88oh.

(nQi dung chi tiilt Mi Td trinh sii t 16.16/T.Tr-HH ngay I4/4/2016 kdm theo)

Didu 6: Th6ng qua TU trinh vd viQc Chfr tich HDQT ki6m t6ng gidm d6c ntrm 2016

vfi fi l$ tldng f l 99,796188%0

(nQi dung chi ttdt 4i Td trinh s6 I 17.16/T.Tr-HH ngdy I4/4/2016 tcdm theo)

Didu 7: Th6ng qua Td trlnh vd phuang dn phdt hlnh c6 phi6u cho c6 ddng hiQn htu
a6 trfl 

"6 
t.frc tt ngudn lgi nhugn sau thu6 chua phan ph5i vci tf tg ddng f lt

98,2727940 .

(nQi dung cht ttiit tqi Td trinh sii 118.16/T.Tr-HH ngay I4/4/2016 kim theo)

Phuong dn phft hinh c6 phi6u trA c6 ffrc ntrm Z0lS nhu sau:

- T€n c6 phi6u: C6 phi6u C6ng ty C6 phAn Hoing Hd.

- Lo4i c6 phiiSu: C6 phi6u ptr6 thOng.

- MQnh gi6 c6 phi6u: 10.000 rtdng/c6 phi6u.

- S5 luqng ph6t hinh dy ki6n: 3.312.900 c6 phi6u.

- T6ng gi6 tri c6 phi6u ph6t hdnh th6m tfnh theo mQnh gi6: 33.t79.000.000 ddng

- DOi tuqng ph6t hdnh: C6 d6ng hiQn hfiu c6 t€n trong danh sdch c6 d6ng tai Ngdy ch6t

danh s6ch c6 dOng hu&ng quyAn.

- Ty le ph6t hinh: l3Vo

Vi du: Gid s* sd fuqng c6 phidu dang hat hdnh sau chdo bdn ra c6ng chting theo

NShi quyiit 125.15NQ-HH cila Dqi h\i dins cd dang thtdng niAn 2015 th6ng qua ngay

2s/4/201s ld 25.s22.365 cd phi6u thi 0 tQ phdt hdnh td I3%; (3.317.900 : 25.522.365 -
I3%o). Lilc nfui t6 tf,qrrg cd phiduphdt hdnh trd cd tttc sd Id: 3.317.907 (13% x 25.522.36s

* ? ? 17 onTl nA nLiA",



- Phuong 6n Kl g c6 phi6u 16: 36 hqng c6 phi6u ph6t hdnh th€m d6 chi tr6 c6 tric cho c6

d6ng hien httu kfii chia cho c6c c6 d6ng:s6 dugq lim tdn xu6ng d6n hang <lcrn vi, cd

phi6u l€ ph6t sinh do lim qd:r xu6ng (n6u c6) sO bi hriy,

A_du: Gid thidt kit qtn clio bdn cd phidu ra c6ng chilng theo Nghi quyet

125.15NQ-HH cila Dei h\i d6n7 cii d6ng thudmg nihn 2015 th6ng qrc ngay 25/4/2015 ld

8.507.455 CP Q00%o) thi hrgng cd phidu dang hru hdnh td 25.522.365 CP ,q ry lQ phdt

hdnh dqr kidn ld 13%o; Ydo ngdy chiit danh sdch cii d6ng dd thvc hiQn chi trd cd tfrc cho cii

d6ng hi€n htht, cii dfing NSnyA, Vdn A hiQn itang s0 hiht 115 cd phiiiu Khi il6, cii d6ng A

s€ ifuqc nhdn thAm tuong tng Id 115 : 100 x 13 = 14,95 cii phiiiu. Theo phuong dn x* Iy c6

phidu ld, s6 luqng cd phidu cila cd il6ng A cluqc nhdn sau khi ldm trdn xudng hdng don vi
-ld 

14 cd phidu. S6 ti pltidu U ld 0,95 cd phidu hdng thQp phdn sd ldm trdn xu6ng kh6ng

duqc thvc hi€n quyin

- Quy ttinh vA han ch6 chuy6n nhuqng: Kh6ng han chiS chuy6n nhuqng.

- Ngudn ph6t hanh: S6 tiAn du ki6n n.n9.000.000 ddng dugo l6y ttr nguiin Lsi nhu0n

sau thu6 chua ph6n ptr5i cria c6c ndm lfiy k6 d6n 3 tll2/2015 tr6n 86o c6o tdi chfnh dd

ki6m to6n crla C6ng ty C6 phAn Hodng HA (s5 ti6n ndy le 33.610.059.842 d6ng).

- Thdi gian dU ki6n ph6t hdnh: Trudc th6ng 9 nlm 2016

- Muc tlfch phfrt hdnh: Ph6t henh c6 phi6u C6 tra c6 tfc
Dai hQi il6ng cO d6ng riy quydn cho HQi et6ng quen trivd Ban Didu h.dnh quy6t itinh t6t

cd c6c v6n Ad fi€n quan et6n <tqt ph6t hdnh c6 phii5u tri c6 hlc cho c6 d6ttg hiQn hiru, cr,r

th6:
- Cht itQng lga chen thdi eti6m ph6t hdnh, xay dWrg vd gi6i dnh hd so xin ph6p phbt

hdnh chimg kho6n gfii cho c6c co quan Nhi nudc c6 thAm qufAn. Trong trudng hgrp c6c

co quan ndy y€u cAu phii sta d6i, b6 sung thi HOi 46rg quin tri dugc phdp quyet dlnn

srla d6i, b6 sung theo khuy6n nghi/dA nghi cria c6c co quan N[a nudc c6 thAm quyOn vd

phii c6ng b5 th6ng tin theo quy tlinh.

- Cht tlQng lga chgn thdi <Ii6m thich hqrp d6 ch6t ngdy thpc hign quy€n Oe tra co tuc bing
c6 phi6u.

- Cln crt vdo s5 lugng c6 phi6u dg kii5n ph6t hdnh trd c6 trlc (3.317.900 c6 phitiu) vd k6t

qui ph6t henh c6 phi6u theo Nghi quy6t L21.L5AIQ-HH cria D4i hQi ddng cO d6ng

thulng ni6n 2015 thOng qua ngdy 25/4/20t5 dd x6c clinh s5 lugng c6 phiiSu cp thO ph6t

hdnh trA c6 trtc.

- Cht tl0ng th\rc hiQn c6c thri tgc tldng k)? kinh doanh vdi co quan Nhi nudc c6 thdm

quyAn A6 CiAu chlnh Gi6y ch{mg nh$n tl6ng kf doanh nghiQp theo t6ng mrlc v6n di0u l0

vd t6ng s5 c6 phAn sau dgt ph6t henh tr€n co s& thyc t6 trit qud ph6t hdnh c6 phitiu cho c6

ddng hiQn hfiu.

- Srta d6i cac didu khoin li€n quan d6n v6n diAu lQ, c6 phAn, c6 phi6u trong Di6u lQ tO

chfc vd ho4t itQng cta C6ng ty sau khi ki5t thric tlqt ph6t hdnh cd,phitiu.
- Cdc c6ng viQc kh6c c6 ti6n quan d6n itqt phdt hAnh.

Sau khi hodn t6t dO ph6t hdnh, Dai hQi ddng c6 dong th6ng qua vd riy quydn cho

HQi etdng Quin tr[ hodn t6t ftt tpc luu ky b6 sung todn b0 s5 c6 phAn ph6t hdnh th€m t4i
Trung tdm Luu hj Chrlng kho6n ViQt Nam (VSD) vd ni6m yilt 66 sung) toin bQ sO cO

phii5u ndy t4i Sd Giao d[ch Chrmg kho6n hd NOi (FINX).
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Di6u 8: Th6ng qua Td trlnh sfra tt6i, b6 sung Didu lQ t6 chrfrc vl ho4t rlQng cfra C6ng

ry C6 phAn lloing I{i vfi f} lQ ttdng !l gg,7g6l88yo

(nQi dung cht ti6t tui Td *inh s6 I19.16/T.Tr-HH ngdy 14/4/2016 kdm theo)

Didu 9: Thdng qua 86o c6o cria BKS vd qufrn g cdng ty cria HDQT, Ban t6ng gi6m

rISc trong nlm thi chfnh 20l5vfi tf lQ tl6ng !l 99,7961880/o.

(nei dung chi tiilt 4i Bdo cdo c*a Ban kidm sodt ngdy 10/4/2016 klm theo)

Didu 10: Dai hQi tl6ng c6 d&rg ty quyh vi giao cho HQi rtpng qudn ri COng ty c6 ptr&r

Hodng He t6 chfc ti6n trtrai vi gi6m s6t qud tinh thlrc hien Nghi quy6t cua Dai hQi.

Dai hOi ddng c6 d6ng bi6u quy6t l}}Yotin ftanh thOng qua todn vdn Nghi quy6t cria Dai

hQi ttdng c6 d0ng thudng ni6n n[m 2015 cta COng ty c6 phAn Hodng Hd.

Tdi liQu khm theo:
Cdc td trlnh, bdo cdo

c*a HDQT, BKS.

- BiAn bdn DHDCD tfudng niAn ndm

2016.

HQr DONG cO o0xc
D4.I HQr

Huy Hi

cOrue rv
CO PHAN

HoAxcue



WrTodrgrYti

TGn doanh nghiQp

Gi6v DKKD

Dia chi trg sO chinh

Dia tli6m td chrfrc hgp

Thdrnh phAn tham dp:

CQNG HOA XA HgI CHU NGHiA VIET NAM

DQc tfp - Tq do - H4nh Phtic

Thdi Binh, ngdy 24 thdng 4 ndm 2016

BIEN NAN

Hep DAr HOI pbNc cd oONG THIJONG NIEN NAM 2016

COng ty C6 phAn Hoang Hd

SO 1OOOZZ23O1 do S0 Kis ho4ch vd DAu tu Th6i Binh c6p

lAn I ngdy 25191200L c6p lpi lAn 1l ngiry 03l7l2}l5

SO 369, PhO L)t Bdn, Phudmg Ti€n Phong, Thdnh pnO fnai
Binh

SO 36S, PhO L)t Bdn, Phudmg TiAn Phong, Thenh pnO fnai
Binh

^A, 
A

Cd ttdng cria Cdng ty Cd phan Hodng Hd c6 t6n trong

danh s6ch cO d6ng chdt ngdy 051412016 cta TTLK chring

kho6n ViQt Nam.

DrEN BrEN TOM rAr CUn Dd.I HQI:

I. Khai m4c D4i hQi vn b6o c6o k6t qui ki6m tra tu cich cd tl6ng

1. Khai m4c tl4i hQi

Eai hQi dd nghe 6ng Ducng Dric Cuong - Ban T6 chilc Dei hQi dgc di6n vdn khai mpc.

2. B6o cio k6t quf, ki6m tra tu cfch cd ddng

Dai hQi dd nghe 6ng Truong Qudc Khdnh - Trucmg ban ki€m ta tu c6ch cd d6ng b6o c6o

ktit qui ki6m tra tdi 8h30 phrit ngdy 241412016 nhu sau:

-i 
A A 'X- rong so co pnan c6 quy6n bi€u quyiSt cria c6ng ty ld: 17.014.910 cO phan (tuong duong I00%);

- Tdng st5 cO d6ng tham fu: 30 cO d6ng, s0 htu vd <tai diQn cho t6ng sd 11.182.580 cd phdn c6

quytin biOu quytit, chi6m 65,722240% t}ngs6 cO phdn c6 quyiin bi€u quyiSt cria Cdng ty.

Trong d6: - CO ilOng tham dg tgc ti6p: 23 ngtot;

- CO ttOng ty quy6n: 37 nguoi.

Theo quy dinh cria Luflt doanh nghiQp vd cdn crl theo ktit qu6 kiOm ta tu c6ch cO d6ng, D4i

hQi d6ng cO d6ng thuong ni€n ndm 2016 ciaCdng ty CO phan Hoang He dt di€u kien tii5n hanh.
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II. Biu Doirn Chri tga vh Ban ki6m phi6u, thOng qua quy cn6 hm viQc vir Chuong trinh D4i

h0i.

1. Dai hQi tld ti6n hanh bAu Doan Chri tga, bAu Ban Thu ky vd Ban Ki€m phiiSu, qr thiS:

Doin Chri tga bao gdm:

A.- Ong Luu Huy HA - Chn tich HDQT, T0ng gi6m ddc C6ng ty CP Hodng Hd

- Ong Nguy6n Htu Hoan - Ph6 Chri tich HDQT, Ph6 T6ng gi6m <t6c Cdng ty CP Hodng

Ha.

A.- Ong Phan Vdn Thudn - Thdnh vi6n HDQT

Dai hQi tI6 bAu Ban thu kf tlai hQi gdm:

A.
- Ong LO Vdn Sinh - Thu ky c6ng ty

- Vd bd Mai Thi Phuong Nhung - Trudng phdng Tdi chfnh kt5 to6n c6ng ty.

BAu Ban ki6m phi6u bao gdm:

A.
- Ong Truorng Qu6c Kh6nh - Trucmg ban ki€m phi€u

\
A - Ong Bui Mpnh Hirng - Uy vi6n

r\./

:t - Vd 6ng Nguy6n Anh Hirng - Uy viOn

'Nri Dqi h1i bidu quyet thdng qua thdnh phdn Dodn Chti tpa, Ban thu ty ud Ban ki€m
I
9 phi€uvdi fi,l€ bi€u quy€t 100% d6ngy.

2. Thdng qua chuong trinh vi quy ch6 tim viQc cria Dai hQi

Dai hQi d5 nghe 6ng Luu Huy Hd - Cht top dgi hQi trinh bdy Chuong trinh Dai hQi vd

6ng Truong QuOc Kh6nh trinh bdy Quy chti ldm viQc cria E4i hQi.

Dqi h/i bi€u quy€t th6ng qua Chuong trinh vd Quy chii ldm viQc ctia Dqi h\i vdi rj, l€

bi€u quyAt 100% d6ng i,.

III. Cic nQi dung chinh trong chucrng trinh Dai hQi.

1. Th6ng qua 86o c5o cta IDQT v€ hopt dQng ndm 2015 vdk6 hogch nrm 2016

2. Thdng qua B6o cilo tdi chinh ndm2015 dd dugc kiOm to6n;

i lllli f,lijlnTl:'fil'T#ffiHilil,TH# 
o 

)f ,u,

5. Th6ng qua viQc lga chgn td chtic ki6m torin cho ndm20l6;

1 ]lrl-qua 
Td trinh viec Chri tich HEQT ki6m tOng girim di5c ndm 2016

7. Td trinh vd viQc th6ng qua phuong 6nphifihdnh cO phitiu cl€ tra cO tric tir ngudn lgi
nhufln sau thu6 chua phdn phOi.

8. Td trinh vO viQc sria aOi, UO sung Di6u lQ tO chrlc vd hoat dOne cria c6ns ty



9. Th6ng qua brlo c6o cta BKS vA quAn lf COng ty cria HDQT, Ban t6ng gi6m doc

trong ndm20l5;

ry. f ki6n thio lugn cria c6 d6og rg iIAi hQi.

*.f triSn s5 t:

- Giai thfch 16 hon vA gi6m doanh thu kh6c trong b6o c6o cta HEQT

- Dd nehi cung c6p th€m th6ng tin v€ tlqt ph6t hanh c0 phi6u vira qua.

- DO nghi sta l4i td trinh & mpc Ty le chi tr6 c6 tuc ld 13%

* .f ki6n s6 z:

- D€ nghi nhiing mang mdi md Cdng ty quan tdm tong thoi gian tdi
n Y t<i6n s5 3:

- Trong ndm 2015, m4c dt mQt si5 chi ti€u kfi6ng itpt nhmg chi ti€u quan trgng ntr6t ma c6

d6ng quan tem h chi ti6u lqi nhuAn dd hoan thanh. DiAu niy cho th6y ph6n d6u cta HDeT vd

ban t6ng gi6m d6c

- DA nehi gi6i thfch k! hcn ve doanh thu, lgi nhufln.

- Trong ndm 2016, cdng ty cdn c6 k6 ho4ch kh6c khdng. fiSt qui ilqt ph6t hdnh vira qua ra

E sao. Truong hqp ph6t hdnh vira qua khOng thenh c6ng thi ti le tra c6 trtc c6 rti6u chinh ktr6ng.

- De nghi C0ng ty n€n xdy dpg l4i trang web cta cdng ty cho phong phri vd khoa hgc.
,lG

,r, - D€ nghi COng ty cdn cii ti6n pnan nn4n diQn thuong hiQu tr€n c6c phuong tign vfln tii.
lrc * Y'kitin sd 4:

--€ - Theo ben k6 ho4ch kinh doanh 2016: Chi ti6u chi ph( kfr6c chua hqp ty, t! lQ tAng qu6 cao,

- cl6 nghigi6i thfch k! hcm.

* Y ki5n s6 s:

- Cdng ty rdn quan tdm <ttin gi6 tri cd phitiu tr6n thi truong.

* y ki6n sii 6:

- Gi6 tri dich v.u cria c6ng ty trudc kia r6t t6t vd uy tfn nhtnrg trong thoi gian ndy chua t6t,
nhfln diQn thuong hiQu chua rd rdng.

* .f ki6n s5 z:

- CAn ph6t hanh cd phitiu tri cO tric sorn.

* .f ki6n si5 8:

- Kh6ng can tnitit phii sira nQi dung Td finh tri cO tuc md n6n ty quyAn cho HDeT chri rtQng

thlrc hiQn. Vi niSu phAn lqi nhuAn kh6ng phdn ph6i htlt sc dugc chuy6n sang ndm sau.

* Ti6p thu f ki6n vi trfr ldi cria dodrn chri tga:

- Kti ho4ch chi phi kh6c c6 thay eOi n do phuong phrip hach torln thay d6i, vA ban ch6t n
kh6ng c6 thay d6i l6n 0 mpc chi phi kh6c ndy.

- Ti le chi tri cO tric ndm 2015 kh6ng thay it6i (git nguy€n l3%) vi trong Td trinh da trinh
bdy trong trudrng hqp dqt phrlt hanh vira qua ni5u thanh cdng 100% thi tra cO tuc 2015ld l3%,
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truong hgp ph6t hanh vdi sti luqng th6p hon kti hopch thi phdn lqi nhuan chua phdn ptrOi tri5t

sE dugc chuyi5n sang ndm 2016.

- Trong thoi gian gan day, COng ty m0 th€m dich kinh doanh xe 6 td cta hSng Huyndai D6

Thdnh vd hdng 6 td TMT Criu Long; Dich vp ndy c6 nhi6u hrla hgn khi quan trong thdi gian

t6i.

- I(ti ho4ch trong thdi gian tdi, COng ty sE nhfp vC tOO xe Fuso 29 ch6 e6 UO sung thay thti,

thanh ly sd xe ct xu6ng c6p;

- Kti hoach doanh thu ld khi quan thdng qua ngodi ho4t dQng vQn tii chring ta cdn c6 dich b6n

xe 6 t6, dich vp bfunbdtdQng sdn cfing r6t khi quan.

- COng ty sc b6 tri thi6t tci5 tai trang web cho dim b6o hinh anh dgp, khoa hgc. V€ nh{n diQn

thuong hiQu, logo: Cdng ty dd ldm thri tpc vn d€ thay tt6i hinh hanh nhSn diQn thuong hiQu.

V. K6t qui bi6u quy6t nQi dung cic td trinh, b6o c6o cria HDQT vir ban BKS.

- T6ng siiphitiu phifiru:33 phi6u, <tai diQn cho 11.349.662 cOphdn c6 quy€nbi€u quytit,

chi6m 66,70yo sti cO phAn c6 quy6n bi€u quyi5t cta c6ng ty.

- TOng sd phitiu thu vd: 32 phi€u, clai diQn cho I1.342.422 cd phdn cf quy6n bi6u quyiSt,

chitim 66,66yo sO cO phAn c6 quy€n bi€u quyiSt cria cdng ty.

K 1. Thdng qua B6o c6o cria HDQT vd ho4t dQng nim 2015 vi k6 ho4ch nlm 2016:

:6' [heo nQi dung bdo cdo cila HDQT sii t tZ.l6/BC-HH ngdy 14/4/2016 kdm theo)

)d - Sd phitiu thu vd h-o.p lQ: 32phi(tu,ifai diEn cho I1.342.422 cO phAn, chiiSm 99,936210yo
oA t6ng sd cd phAn biOu quytit thu v6.

N Sd phitiu thu vA kh6ng hqp lQ: 0 phi6u, ilai diQn cho 0 cO ph6n, chi6m 0 %t6ngsO cO phAnx

bi0u quy6t thu v6.

bi6u quy6t:lE bi€u quyOt:

Ddng y (%) Khdng tl6ng y (%) Khdng c6 f kitin (%)

99,796188 0,140022 0

z.Th o c6o tiri chfnh nim 2015 tt6 dugc ki6m to6n:
2015 dd dugc ki6m torln bdi Cdng ty TNHH Dich vp tu v6n

tdi ch Nam ViQt. Vdi c6c chi ti€u co bin sau:

- T6ng doanh thu: 210.652.607.174 ct6ng

- T6ng chi phf: 168.825.164.645 cl6ng

- Lgi nhu6n sau thu6: 33.083.100.932 rt6ng

(nQi dung cH trct 4i Td trinh s6 113.16/TT-HH ngdy I4/4/2016 kdm theo)

- SO phiilu thu vO hqp lQ: 32 phi6u, <lpi diQn cho I 1.342.422 c6 ph6n, chi6m gg,g362t0 o

t6ng sd cO phAn bi6u quyt5t thu v6.

- SO phitiu thu vO khdng hgp lQ: 0 phiiSu, ctai diQn cho 0 cd phdn, chiiSm 0 % t6ng sO c6 phdn

bi6u quytit thu v6.

Ti le biOu quy6t:



9
(

(
H

b

Ddng i %) Kh6ng tl6ng !, (%) Kh0ng c6 f kitin (%)

99,796t99 0,140022 0

3. Th6ng qua Td trinh k6 ho4ch kinh doanh, lgr n ugn vi c6 tftc nrm 2016;

Vri,i cic chi ti6u cc bin sau:

- TOng doanh thu:242.179.854.000 <ldng

- Tdng chi chf: 192.536.984.000 ct6ng

- Lgi nhu sau thu6: 39.714.296.000 rl6ng

- Ti le chi tri c6 tftc: t5yo

(nQi dung cht ttiit tqi Td trinh s6 I14.16/TT-HH ngdy 14/4/2016 kdm tkeo)

- S0 phii5u thu vd hqp lQ: 32 phi6u, ttai diQn cho I 1.342.422 c6 phAn, chitim 99,936210
t6ng sd c6 phAn bi6u quytit thu v6.

- 56 phi6u thu vd khdng hqp lQ: 0 phitiu, clai diQn cho 0 cd phdn, chi6m 0 % t6ngsi5 c6 phAn

bi€u quytit thu v6.

lQ bi6u quy6t:

D6ng y (%) Khdng d6ng j (%) Kh6ng c6 f kitin (%)

99,796t88 0,140022 0

4. Thdng qua Td trinh vd tnri ho HDeT, BKS nim 2016:

Trong d6:

* D6i vrli HDQT:

- Chti tich HDQT:

- Ph6 cht tich HDQT:

- Thanh vi6n HDQT:

* D(ii vrii BKS:

- Tru&ng ban:

2.000.000 rt6ng/th6ng

1.500.000 cl6ng/th6ng

1.200.000 <l6ng/th6ng

I .200.000 ttdng/thring

- Thdnh vi0n BKS: 600.000 cl6ng/th6ng

Trucrng hqp clat vd vuqt chi ti6u Lgi nhufn sau thu6 theo k6 hopch s€ thuong th6m cho

HDQT vd Ban ki6m soifi},SYolqi nhuan sau thut5.

( nei dung cht ttiSt Qi Td trinh s6 I I 5. I 6/T.Tr-HH ngdy I 4/4/201 6 kdm theo)

- Sd phitiu thu vA hgp lQ: 32 phi(:u, tlai diQn cho 11.342.422 c0 phAn, chiiSm 99,936210 %
t6ng sd cd phAn bi6u quyiSt thu v€.

- SO phitiu thu vA khdng hqrp lQ: 0 phi6u, <tai diQn cho 0 cd phdn, chirim 0 o/o t6ngsO cO phAn
bi0u quyi5t thu vA.

l0 bi6u

Edng i %) Kh6ng cl6ng !, (%) Kh6ng c6 j kiiSn (%)



99,796198 0,140022 0

5. Thdng qua Td trinh vd viQc lqa chgn tlan vi ki6m to6n BCTC nrm 2016.

(nQi dung cht ttilt 4i Td trinh s6 I16.16/T.Tr-HH ngdy I4/4/2016 kdm theo)

- SO phitiu thu v€ hqp lQ: 32 phi()u, clai diQn cho I 1.342.422 c6 phAn, chitim 99,936210 yo

t6ng sd cd phAn bi6u quyi5t thu v6.

- SO phit5u thu vO kh6ng hgp lQ: 0 phiiSu, ctai di€n cho 0 cd phAn, chitim 0 % t()ngsO cO phAn

bi6u quyiSt thu v6.

bii5u ouvtSQ bi€u

Ddng i %) Kh6ng il6ng y (%) Khdng c6 f kii5n (%)

99.796188 0,140022 0

6. Thdng qua Td trinh vd viQc chri tich HDer ki6m t6ng gi6m tl6c nrm 2016.

(nQi dung chi tiat 4i Td trinh sii I17.16/T.Tr-HH ngdy 14/4/2016 kdm theo)
- SO phitiu thu vd hgp lQ: 32 phitiu, ctai dign cho I 1.342.422 cO phAn, chitim gg,g362t0 oh

tdng sti cO phAn bi6u quyiSt thu v€.

/, 
- Sti phi6u thu vA khdng hgp lQ: 0 phi6u, ctai diQn cho 0 cd phdn, chitim 0 % t6ngsti c6 phAn

(: bi6u quydt thu v€.

16 bi6u

DOng i %) Khdng ddng ! (%) Kh6ng c6 ! ki}n (%)

99,796199 0,140022 0

7. Th6ng qua Td trinh vd phucrng 6n ph6t hdrnh c6 phi6u cho c6 tldng hiQn hiiu O6 tra

c6 trfrc tri ngu6n lqi nhugn sau thu6 chua phAn phiii.

(npi dung cht ttilt 4i Td trinh s6 118.16/T.Tr-HH ngdy I4/4/2016 kdm theo)

Sria l4i mr;c "Ty lQ phrit hdnh": Ld l3%.

- SO phi6u thu v0 hqp lQ: 32 hitiu, tt4i diQn cho 11.342.422 c6 phAn, chi6m gg,g362t0 %
tdng sti c6 phAn bi6u quyi5t thu v6.

- SO phitiu thu v€ kh6ng hqp I :: 0 phi6u, <tai diQn cho 0 cO p an, chiilm 0 o/o t6ngsO cO phAn
bi6u quytlt thu v0.

T1i 16 biOu

Ddng i %) Kh6ng ddngy (%) Kh6ng c6 ! ki}n (%)

98,272794 1,663415 0

8. Thdng qua Td trinh sria d6i, b6 sung Didu lQ t6 chfc vir hogt tlqng cria C6ng ty C6

ph6n Hoing Hi.

(nQi dung cht ti6t tqi Td trinh s6 I Ig.l6/T.Tr-HH ngdy l4/4/2016 kim theo\



- 56 phitiu thu vO hgrp lQ: 32 phitiu, <tai diQn cho 11,342.422 c6 phdn, chi6m 99,936210 %

tdng s6 cd phdn bi6u quytit thu vA.

- S0 phii5u thu v€ kh6ng hq'p lQ: 0 phitiu, ttai diQn cho 0 c6 phAn, chirim 0 % t6ng sO c6 phAn

biOu quyi5t thu v6.

bi€u quy€t:

DOng !, (%) Kh6ng d0ng I (%) Khdng c6 f ki6n (%)

99.796188 0,t40022 0

9. Thdng qua 86o c6o cfra BKS vd quin lf c0ng ty cfra HDQT, Ban t6ng gi6m tISc

trong nim tii chinh 2015;

- SO phi6u thu vO hqrp lQ: 32 phi6u, dai diQn cho I1.342.422 c6 phdn, chi6m 99,936210 yo

t6ng sti c0 phdn bi6u quy6t thu vA.

- SO phiriu thu v€ kh6ng hSp lQ: 0 phiiSu, itei dign cho 0 c6 phdn, chi6m 0 % t6ng sO c6 phAn

bi6u quyi5t thu v€.

bi6u quy6t:

DOng i %) Kh6ng d6ng y (%) Khdng c6 f ki€n (%)

99,796188 0,140022 0

VI. Thdng qua bi6n bin tl4i hQi

Bi0n bin dugc l$p vd k6t thfc vio hOi 11 gio 20 phrit ctng ngdy. NQi dung bi€n b6n ctd

dugc dgc l?i tru6c todn thti ttai hQi, Todn vdn bi6n bin <l4i hQi sC dugc gtli tdi c6c cO tl6ng

bing c6ch ddng t6i l6n website: hoanghaco.com.vn cta Cdng ty C0 pnan Uoang Hd. NQi

dung biOn bdn dugc c6c c6 d6ng tham du bi6u quyi5t t6n thanh vdi t! le 100%

rHr/ rf o4r ngr TQA DAI HQI

Mai ThiPhuong Nhung LG Vin Sinh Huy Hd
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    S ă112.16/BC-HH 

C NGăHÒAăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAM 
Đ călậpă- T ădoă- H nhăphúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 

 

 

BÁO CÁO C AăH IăĐ NGăQU NăTR  
Về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 

 

 
KínhăthưaăQuỦăv ăđ iăbiểu! 
KínhăthưaăQuỦăcổăđông! 

  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần  Hoàng Hà xin trình bày bản Báo cáo về thực 
trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

như sau: 
I. ĐÁNHăGIÁăTH CăTR NGăCÔNGăTÁCăQU NăLụăCÔNGăTYăNĔMă2015 
1. Tổng quan thị trường 

Trong năm vừa qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, 
khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở một số khu vực trên thế giới và ở 
Biển Đông; Kinh tế thế giới có sự phục hồi nhưng còn chậm so với dự báo, kinh tế trong 
nước có những bước phát triển nhưng cần tiếp tục được khắc phục kể cả những vấn đề mới 
phát sinh đã tác động không thuận lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô... Cộng đồng doanh nghiệp 
trong đó doanh nghiệp chúng ta cũng không tránh khỏi ảnh hưởng chung đó. 
 Mặc dù, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều biện pháp quyết liệt để ổn định hoạt động 
vận tải như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, kiểm soát tải trọng, sắp xếp lại luồng tuyến, 
nâng tốc độ cho phép khu vực đông dân cư, nội thành nội thị... Tuy nhiên hoạt động vận tải, 
hệ thống luồng tuyến vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp so với nhu cầu thực tế, cạnh tranh 
của các doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, Chi phí mua sắm, nâng cấp phương 
tiện, phí cầu đường, bảo trì đường bộ... đều ở mức cao, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
 Ngoài tình hình chung đó, Công ty của chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn 
khác đó là đến thời điềm nhiều phương tiện đã xuống cấp, chi phí sửa chữa lớn. Ngoài ra, 
trong năm qua chúng ta còn phải chi phí rất lớn cho đầu tư xây dựng hệ thống showroom ô 
tô, khu vực kinh doanh phụ tùng ô tô, mua sắm phương tiện vận tải và hợp tác đầu tư với 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long thực hiện dự án BT đường Kỳ Đồng 
kéo dài và hai dự án đối ứng. 
 Tuy nhiên, qua tổng kết hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp trong năm vừa qua đã có 
nhiều chuyển biến tích cực và thuận lợi, giá xăng dầu liên tục giảm và giảm sâu nhất kể từ 
năm 2003 trở lại đây; lãi suất ngân hàng được điều chỉnh ổn định. Bên cạnh đó, các dịch vụ 
bến bãi, tòa nhà thương mại, dịch vụ kinh doanh ô tô... đã có hiệu quả. Công tác quản lý được 

tăng cường, điều chỉnh phù hợp, triệt để tiết kiệm trong các khâu, các loại hình dịch vụ để 
giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty, cải thiện đời sống người lao động và tăng tính cạnh 
tranh trên thị trường. Nhờ các giải pháp trên mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2015 của Công ty Hoàng Hà đã đạt được một số chỉ tiêu rất quan trọng như chi phí và lợi 
nhuận. 
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2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 5                                         

      Đơn vị: 1.000 đồng 

 
Cácăch ătiêu 

 

K ăho chă
2015  

Th căhi năă
2015   

Tĕng/gi m 
(%) 

I. Doanh thu  257.961.563  210.652.607  -18,34 

 
1 Doanh thu từ hoạt động tài chính  2.560.389  1.020.281  -60,15 

 
2 Doanh thu khác  49.961.500  26.592.567  -46,77 

 
3 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

 205.439.674  183.039.759  -10,90 

II. Chi phí   216.268.008  168.825.165  -21,94 

 1 Chi phí hoạt động kinh doanh  168.550.000  144.380.330  -14,34 

 2 Chi phí quản lý DN  11.500.000  11.871.371  3,23 

 3 Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay)  12.258.950  12.477.213  1,78 

 4 Chi phí khác  23.959.058  96.251  -99,60 

III Lợiănhuậnătrướcăthu    41.693.555  41.827.443  0,32 

IV Thu ăthuănhậpăDN  8.694.374  8.744.342  0,57 

V Lợiănhuậnăsauăthu   32.999.181  33.083.101  0,25 

VI Tỷăl ătr ăcổătức  15%  13%  -13,33 

3. Đánhăgiáăvềăk tăqu ăkinhădoanh nĕmă2015 
* Vềădoanh thu: Giảm 18,34% so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chính sau: 
+ Do giá nhiên liệu giảm mạnh nên giá cước vận tải được điều chỉnh giảm tương ứng. Đây là 
nguyên nhân cơ bản dẫn đến doanh thu giảm. Bên cạnh đó là điều chỉnh cách quản lý mảng 
kinh doanh taxi từ kinh doanh trực tiếp sang một phần thu gián tiếp từ dịch vụ xe thương quyền 

nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả từ hoạt động kinh doanh này. 

+ Ngoài ra, phần diện tích cho thuê của tòa nhà mặc dù đã được phủ kín nhưng giá cho thuê 
còn thấp. Bên cạnh đó là dịch vụ bến bãi đỗ xe cũng chưa thu hút được nhiều khách hàng. 
+ Số lượng lớn phương tiện nhìn chung đã xuống cấp, cần sửa chữa nhiều nên Xưởng phải tập 
trung và dành nhiều thời gian để sửa chữa các phương tiện của công ty là chính nên doanh thu 

ngoài thấp. 
+ Trong năm qua, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm đáng kể là do doanh nghiệp tập trung 
vào việc đầu tư xây dựng Showroom và khu trưng bày mua bán phụ tùng ô tô 

* Vềăchiăphí: Giảm ở mức 21,94% so với kế họach. Nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu 
đầu vào giảm mạnh, bên cạnh đó là việc cắt giảm một số chuyến nốt không hiệu quả, giảm chi 
phí cho hoạt động SXKD  của doanh nghiệp.  
* Vềălợiănhuận sau thu : Tăng 0,25% so với kế hoạch (tăng 427,68% so với 2014) Đây là 
tiêu chí quan trọng mà thể hiện sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong 
việc tiết kiệm chi phí, điều chỉnh những mảng họat động không hiệu quả, cắt giảm những vị trí 
không cần thiết và tập trung nâng cao, phát huy hiệu quả những dịch vụ cốt lõi của doanh 
nghiệp. 
4. Cácămặtăcôngătácăkhác: 
4.1 Giámăsátăc aăHĐQTăđ iăvớiăBan TổngăGiámăđ căvàăcácăcánăb ăqu nălỦăkhác 
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- Công việc điều hành của Ban tổng giám đốc trực tiếp thông qua các trưởng phòng phụ trách 

từng mảng công việc được giao, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời mọi hoạt động 

thường nhật của doanh nghiệp thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần. Ngoài ra, Ban 

tổng giám đốc còn triển khai tổ chức họp đến từng vị trí tổ trưởng để tăng cường giám sát 

cũng như chỉ đạo được sát với tình hình thực tiễn hơn. 
- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung trình 

HĐQT công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của 

HĐQT. 
- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các 

phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật. 

- Trong năm 2015 vừa qua, HĐQT đánh giá cao Ban tổng giám đốc mặc dù có rất nhiều khó 

khăn về nhân lực, chất lượng phượng tiện xuống cấp, thị trường cạnh tranh khốc liệt... đã đặt 

ra nhiều thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp. Bên cạnh việc cắt giảm các mảng hoạt 

động không hiệu quả, tiết giảm chi phí, Ban tổng giám đốc cũng đã có nhiều cố gắng, chủ 

động trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, cụ thể trong năm 2014 và 2015 công ty 

đã mở thêm dịch vụ mua bán xe ô tô cho hãng ô tô Hyundai Đô Thành,  Đại lý cấp I cho 

hãng ô tô TMT Cửu Long; Mở sàn giao dịch Bất động sản và Hợp tác với Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long để triển khai Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai 

dự án đối ứng có tổng giá trị đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. 

4. 2 Công tác tổ chức, cán b  
- Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số CB-CNV trong Công ty là 660 người; lương bình quân 
là 4,2 triệu đồng/người/tháng. 

- Công ty luôn xác định nhân lực là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng rất lớn kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, công tác kiểm tra, đào tạo, nâng cao chất lượng cho 

lực lượng lao động được công ty đặc biệt quan tâm. Có chế độ, chính sách thu hút lao động 

có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín, đồng thời Công ty cũng có chính sách trả lương 
đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên. 

4.3. Công tác đầuătư: 
Trong năm 2015, Công ty đầu tư mua mới thêm 20 xe ô tô 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu Hyundai 
I10 để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi. Tổng số tiền đầu tư: 7,6 tỷ đồng. Ký kết 
hợp đồng mua 100 xe Fuso Rosa 29 chỗ  của Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam để 
đầu tư thêm vào các tuyến cố định và dịch vụ cho thuê xe hợp đồng. Tổng số tiền đầu tư: 110 
tỷ đồng. Tiến độ bàn giao lô xe này được triển khai từ tháng 4/2016 đến hết quý I năm 2017. 
Ngoài ra trong năm 2015, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng long, cùng nhau góp vốn đầu tư Dự án BT đường Kỳ 
Đồng và hai Dự án đối ứng bao gồm: 
- Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài: Tổng mức đầu tư 300,278 tỷ đồng 

- Dự án đối ứng số 1: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại 2 bên 
đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình. Tổng mức đầu tư 994,214 tỷ đồng. 
 Tiến độ thực hiện dự án: 
+ Giai đoạn 1: Từ quý II năm 2015 đến quý I năm 2018: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự 
án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài. 
+ Giai đoạn 2: Từ quý II năm 2018 đến quý I năm 2021 đầu tư kinh doanh nhà ở và các công 
trình thương mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội. 
- Dự án đối ứng số 2: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại khu dân cư 
Vũ Phúc, thành phố Thái Bình. Tổng mức đầu tư 572,017 tỷ đồng. 
 Tiến độ thực hiện dự án: 
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+ Giai đoạn 1: Từ quý III năm 2015 đến quý II năm 2018: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 
+ Giai đoạn 2: Từ quý III năm 2018 đến quý II năm 2021 đầu tư kinh doanh nhà ở và các 
công trình thương mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội. 
 Tổng mức đầu tư của các dự án trên gần 1.867 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hoàng Hà 
tham gia góp vốn theo tỷ lệ 15% tổng mức đầu tư của Dự án. 

II. Báo cáo ho tăđ ngăc aăH iăđ ngăqu nătr : 
- Năm 2015, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết và được công bố theo đúng 
quy định về công bố thông tin tại thông tư số 52/2012/TT-BTC (nay là thông tư 
155/2015/TT-BTC) của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2015 như sau: 
+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đúng quy định. 

+ Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường và phát hành thành công 3.000.000 cổ 

phiếu riêng lẻ. 

+ Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ. Thực hiện tăng vốn từ 136 tỷ lên 170 tỷ đồng. 

+ Triển khai thực hiện Dự án đầu tư mua thêm xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải 
và hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long. 
+ Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành 

họat động của doanh nghiệp. 

+ Kết hợp cùng Ban kiểm sóat tổ chức tốt họat động kiểm tra, giám sát họat động của phòng 
ban, bộ phận trực tiếp sản xuất. 
III. K ăHO CHăKINHăDOANHăNĔMă2016 

3.1.ăCácăch ătiêuăchính 
- Tổngădoanhăthu:  242.179.854.000ăđ ng (Tĕngă15%ăsoăvớiănĕmă2015) 
- Lợiănhuậnăsauăthu : 39.714.296.000 đ ng (Tĕngă20%ăsoăvớiănĕmă2015) 
3.2 Cácăgi iăphápăc ăthể: 

Hội đồng Quản trị nhận định trong năm 2016 có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng 
trưởng kinh tế trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, cơ hội từ việc ký kết hiệp định TPP sẽ tạo 
điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời đầu tư từ khối kinh tế tư nhân cũng được cải 
thiện nhờ chính sách cải thiện môi trường kinh doanh như việc triển khai các hành lang pháp 
lý mới trong Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Tuy nhiên nền kinh tế nói chung vẫn còn tiếp 
tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro như biến động tỷ giá, mức độ cạnh tranh gia 
tăng, tình hình chính trị bất ổn trên thế giới và khu vực. Trước tình hình đó, Hội đồng quản 
trị, Ban tổng giám đốc cần thực hiện các giải pháp sau: 
1. Nâng cao năng lực, phát triển thương hiệu, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu 
chi phí và tăng sức cạnh tranh trên thị trường; 
2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Tập trung vào những dịch vụ chủ đạo của doanh nghiệp, đồng thời phát 
huy tối đa các dịch vụ hiện có, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh.  
3. Tăng tần suất hoạt động các tuyến xe buýt từ 30 phút lên 15 phút/chuyến; Mở rộng thị 
trường tiếp thị dịch vụ mua bán xe ô tô; dịch vụ mua bán sản phẩm nhà đất. Mở rộng liên kết 
hợp tác chặt chẽ với các đơn vị đối tác liên doanh để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng và đảm 
bảo đầu tư hiệu quả của các dự án hợp tác tại Bến xe khách Trung tâm Cẩm Phả tại Quảng 
Ninh; Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và 2 dự án đối ứng. 
4. Thực hiện giao định mức doanh thu cho từng phòng ban, bộ phận đảm bảo tính chủ động, 
sáng tạo và hiệu quả trong công việc. 
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Trong quá trình thực hiện, HĐQT sẽ củng cố, tăng cường năng lực quản trị, phát huy 
vai trò định hướng, chỉ đạo các nhóm giải pháp trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt và phù hợp 
trong từng giai đoạn, từng thời điểm hướng tới hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh năm 
2016 đáp ứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp và kỳ vọng của quý cổ đông và các 
nhà đầu tư. 

Kính thưa Quý cổ đông! 
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh trong năm 

2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.  
Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh 

phúc và thành công. 

        TM.ăH IăĐ NGăQU NăTR  

                        CH ăT CH 

 
 

 
 

 LưuăHuyăHà 

 



    Kính th a quý c  đông

    Kính trình đ i h i cổ đông xem xét.

131,102,778,796       

ĐẠI HỘI Đ NG C  ĐÔNG TH NG NIÊN
V  ViỆC THÔNG QUA BCTC Ki M TOÁN NĂM 2015

HĐQT kính trình Đ i h i đ ng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm
2015 như sau:
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH d ch

v  tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Vi t (AASCN); và,
- Công ty AASCN đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 c a HHG theo đúng các chuẩn

mực kế toán Vi t Nam và HĐQT HHG đã công b  theo đúng quy đ nh;

T  TRÌNH

TM. H I Đ NG Qu N TR
CH  T CH

L u Huy Hà

CÔNG TY CP HOÀNG HÀ C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA Vi T NAM
Đ c lập - Tự do - H nh phúc

S  113.16/TT-HH
Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016

2. Nợ phải trả

 - Với các ch  tiêu cơ b n dưới đây.
Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu S  ti n
1. T ng tài sản 336,094,045,858       

3. V n chủ sở hữu, trong đó: 204,991,267,062       

 + V n đầu tư c a ch  sở hữu 170,149,100,000       

 + Cổ phiếu quỹ
 + Quỹ đầu tư phát triển 300,000,000              

 + Thặng dư v n cổ phần. 932,107,220              

 + Quỹ khác thu c v n ch  sở hữu

6. Lợi nhuận tr c thu 41,827,442,529         

7. Lợi nhuận sau thu 33,083,100,932         

 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph i 33,610,059,842         

4. T ng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu

nhập khác) 210,652,607,174       

5. T ng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi 
phí khác) 168,825,164,645       



ăăăăKínhăth aăquýăc ăđông

    Kính trình đ i h i cổ đông xem xét.

V ăK ăHO CHăKINHăDOANHăNĔMă2016

Căn cứ vào kết qu ho t đ ng kinh doanh năm 2015, HĐQT kính trình Đ i h i đ ng cổ đông
thông qua kế ho ch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 với các ch  tiêu cơ b n như sau:

Cácăchỉătiêu Thựcăhiệnănĕmă
2015

K ăho chănĕmă2016 Tĕng/ăgiảmă(%)

T ăTRÌNH

TM. H I Đ NG Qu N TR
CH  T CH

L uăHuyăHà

CÔNG TY CP HOÀNG HÀ C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA Vi T NAM
Đ c lập - Tự do - H nh phúc

S  114.16/TT-HH
Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Đ IăHỘIăĐỒNGăC ăĐÔNGăTH NGăNIÊN

I. T ng doanh thu (Doanh thu từ ho t
đ ng SXKD và thu nhập khác)

210,652,607,174     242,179,854,000      15%

1. Doanh thu từ ho t đ ng tài chính. 1,020,281,176         1,105,650,000          8%

2. Doanh thu khác 22,066,247,843       22,010,000,000        0%

3. Doanh thu bán hàng và cung cấp d ch v 187,566,078,155     219,064,204,000      17%

II.ăT ngăchiăphí 168,825,164,645     192,536,984,000      14%

1. Giá v n hàng bán 144,380,330,174     165,420,000,000      15%

2. Chi phí tài chính. 12,477,212,693       14,541,000,000        17%

3. Chi phí qu n lỦ doanh nghi p 11,871,370,720       12,410,510,000        5%

4. Chi phí khác 96,251,058              165,474,000             72%

III.ăLợiănhuậnătr căthu 41,827,442,529       49,642,870,000        19%

IV. Thuế TNDN 8,744,341,597         9,928,574,000          14%

V. Lợi nhuận sau thuế 33,083,100,932       39,714,296,000        20%

VI. Tỷ l  tr  cổ tức 13% 15% 15%



 

    S  115.16/T.Tr-HH 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự do - H nh phúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 

T  TRÌNH 

Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG TH NG NIÊN 

VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 

 
 

 

Kính th a Quý c  đông! 

 

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch 
kinh doanh và lợi nhuận năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà như sau: 

1. Đ i v i HĐQT: 

- Chủ tịch HĐQT:  2.000.000 đồng/tháng 

- Phó chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng 

- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng 

2. Đ i v i BKS: 

- Trưởng ban:  1.200.000 đồng/tháng 

- Thành viên BKS:  600.000 đồng/tháng 

Trường hợp đạt và vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch sẽ thưởng thêm 
cho HĐQT và Ban kiểm soát 0,5% Lợi nhuận sau thuế. 

Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và 
thành viên Ban kiểm soát. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

 TM. H I Đ NG QU N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

L u Huy Hà 
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    S  116.16/T.Tr-HH 

C NG HọA XÃ H I CH  NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - T  do - H nh phúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 

 

TỜ TRỊNH 

Đ I H I Đ NG C  ĐỌNG TH ỜNGNIểN 

V  VIỆC L A CH N CỌNG TY KI M TOÁN NĂM 2016 

 

Kính th a QuỦ c  đông 

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của UBCK 
Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016; Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ tài chính Công ty. 

Công ty chỉ được lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán/soát xét báo cáo tài chính. Nay HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại 
hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2016 như sau: 

1. Danh sách Công ty ki m toán l a ch n 

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội 
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN); 

2. Đ  xuất c a H i đ ng qu n tr  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán độc lập nêu trên 

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét! 

     
  

TM. H I Đ NG QU N TR  

CH  T CH 

 

 

 

 
 
 

L u Huy Hà 

 



 

 

    S  117.16/T.Tr-HH 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự do - H nh phúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 

 

TỜ TRÌNH 

Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG TH ỜNG NIÊN VỀ VIỆC 

PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM T NG GIÁM Đ C NĂM 2016 

 
 

 

Kính th a Quý c  đông! 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà. 

- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp. 

 

 Theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ tổ chức họat động và Quy chế quản trị 

Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê chuẩn 

hàng năm tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Căn cứ theo tình hình sản xuất 

kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh 

Tổng Giám đốc Công ty năm 2016. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn! 

                            

TM. H I Đ NG QU N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

L u Huy Hà 

 



 
     

     S  118.16/T.Tr-HH 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự do - H nh phúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 
 

TỜ TRÌNH 
Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG TH ỜNG NIÊN NĂM 2016 

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức từ 
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

 

 

 Kính th a Quý c  đông 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. 

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2016 và các năm tiếp theo. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông 
qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau: 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà. 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 
- Số lượng phát hành dự kiến: 3.317.900 cổ phiếu.  

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: 33.179.000.000 đồng 

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày chốt 
danh sách cổ đông hưởng quyền. 
- Tỷ lệ phát hành: 13% 

Ví dụ: Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chào bán ra công chúng theo Nghị 
quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 
là 25.522.365 cổ phiếu, thì tỷ lệ phát hành là 13% (3.317.900 : 25.522.365 = 13%). Lúc này 
số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ là: 3.317.907 (13% x 25.522.365 = 3.317.907) cổ 
phiếu. 
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ 
đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu 
lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. 

Ví dụ: Giả thiết kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 125.15/NQ-

HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 25/4/2015 là 8.507.455 CP 

(100%) thì lượng cổ phiếu đang lưu hành là 25.522.365 CP và tỷ lệ phát hành dự kiến là 
13%; Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ 
đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm 
tương ứng là 115 : 100 x 13 = 14,95 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ 
phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu. Số cổ 
phiếu lẻ là 0,95 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền. 



- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng. 
- Nguồn phát hành: Số tiền dự kiến 33.179.000.000 đồng được lấy từ nguồn Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 
của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (số tiền này là 33.610.059.842 đồng). 
- Thời gian dự kiến phát hành: Trước tháng 9 năm 2016 

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quyết định tất cả 
các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể : 

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành 
chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan 
này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ 
sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố 
thông tin theo quy định. 
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền để trả cổ tức bằng cổ 
phiếu. 
- Căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (3.317.900 cổ phiếu) và kết quả 
phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết 125.15/NQ-HH của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2015 thông qua ngày 25/4/2015 để xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành trả cổ tức. 
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số 
cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu. 
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu. 
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành. 

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội 
đồng Quản trị hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phiếu này 
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

 

TM. H I Đ NG QU N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

L u Huy Hà 
 



 
     

     S  119.16/T.Tr-HH 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự do - H nh phúc 

Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2016 
 

TỜ TRÌNH 
Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG TH ỜNG NIÊN NĂM 2016 

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty Cổ phần Hoàng Hà 
 

 

 Kính th a Quý c  đông 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và 

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. 

 

Hội đồng Quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 
hiện hành để phù hợp với các quy định của Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của 
Công ty Cổ phần Hoàng Hà. 

(Kèm theo bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động) 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua và ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan. 
Xin trân trọng cảm ơn! 

 

TM. H I Đ NG QU N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

L u Huy Hà 
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S A Đ I, B  SUNG ĐI U L  T  CH C VÀ HO T Đ NG 
CÔNG TY C  PH N HOÀNG HÀ (D  TH O) 

 
 

Đi u l  hi n hành 
 

Đi u l  s a đ i, b  sung Căn c  pháp lý 

Điều 1. Định nghĩa 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 
2005; 
d. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng và các vị trí quản lỦ khác trong Công ty được Hội 
đồng quản trị phê chuẩn; 
 
 
 
 
 
f. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động c a Công ty được 
quy định tại điều 2 c a Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) 
được Đại hội đồng cổ đông c a Công ty thông qua bằng nghị 
quyết;  

Điều 1. Định nghĩa 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014; 
Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp 2014 không quy định 
 
 
d. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao 
gồm: Ch  tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm 
quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch c a công ty theo quy 
định tại Điều lệ công ty. 
Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp 2014 không quy định 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 18 điều 4 Luật 
Doanh nghiệp 2014 

Đi u 2. Tên, hình th c, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đ i di n 
và thời h n ho t đ ng c a Công ty. 
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại 
địa bàn kinh doanh để thực hiện các m c tiêu hoạt động c a 
Công ty phù hợp với quyết định c a Hội đồng quản trị và trong 
phạm vi luật pháp cho phép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đi u 2. Tên, hình th c, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đ i di n 
và thời h n ho t đ ng c a Công ty. 
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại 
địa bàn kinh doanh để thực hiện các m c tiêu hoạt động c a 
Công ty phù hợp với quyết định c a Hội đồng quản trị và trong 
phạm vi luật pháp cho phép. 
Thông tin về chi nhánh công ty: 

a)             Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại 
Quảng Ninh 

      Địa chỉ chi nhánh: Bến xe khách Cửa Ông, tổ 18, khu 2, 
phường Cửa Ông, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

b)             Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại 
Hà Nội 

      Địa chỉ chi nhánh: Số 66 Phố Vọng, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, Tp.Hà Nội 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 1 Điều 25 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2, Điều 
47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 c a Điều lệ này, thời hạn 
hoạt động c a Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời 
hạn. 

Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp không quy định 

Đi u 3. Mục tiêu ho t đ ng c a Công ty 
1. Lĩnh vực kinh doanh c a Công ty là: 
• Mua bán hàng nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng (d ng 
c  gia đình); 
• Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp 
đồng; 
.............................................................................................. 
 
 

Đi u 3. Mục tiêu ho t đ ng c a Công ty 
1. Lĩnh vực kinh doanh c a Công ty là: 
• Mua bán hàng nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng (d ng 
c  gia đình); 
• Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp 
đồng; 
.............................................................................................. 
 (Bổ sung mã các ngành nghề kinh doanh trên theo quy định 

của Pháp luật) 

 

Đi u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t đ ng 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt 
động kinh doanh theo quy định c a Giấy chứng nhận đăng kỦ 
kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định c a pháp luật 
hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các 
m c tiêu c a Công ty. 

Đi u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t đ ng 
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt 
động kinh doanh theo quy định c a Điều lệ này phù hợp với quy 
định c a pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích 
hợp để đạt được các m c tiêu c a Công ty. 
 

Sửa đổi vì theo quy 
định c a Luật Doanh 
nghiệp 2014, giấy 
chứng nhận kinh 
doanh không ghi 
ngành nghề kinh 
doanh 

Đi u 9: Thu h i c  ph n         
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đ  và đúng hạn số 
tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có 
quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi 
suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không 
thanh toán đầy đ  gây ra cho Công ty. 
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán 
mới (tối thiếu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa 
điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không 
thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ 
bị thu hồi. 
3. Hội đồng Quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh 
toán đầy đ  và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong 
thông báo nêu trên không được thực hiện 
4 .Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào 
bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc y quyền bán, tái 
phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu 

 
Bỏ điều này: Vì Luật doanh nghiệp 2014 không quy định và 

Công ty là công ty đại chúng đã niêm yết trên Sàn giao dịch 

chứng khoán. 
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hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức 
mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.  
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ 
đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả 
các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không 
quá 150% lãi suất cơ bản) vào thời điểm thu hồi theo quyết định 
c a Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện 
thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc 
cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu 
hồi. 
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu 
hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả 
trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông 
báo. 
Chưa quy định Đi u 9. Người đ i di n theo pháp luật 

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. 
2. Người đại diện theo pháp luật c a công ty có trách nhiệm sau 
đây: 
a) Thực hiện các quyền và nghĩa v  được giao một cách trung 
thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp c a 
công ty; 
b) Trung thành với lợi ích c a công ty; không sử d ng thông tin, 
bí quyết, cơ hội kinh doanh c a công ty, không lạm d ng địa vị, 
chức v  và sử d ng tài sản c a công ty để tư lợi hoặc ph c v  lợi 
ích c a tổ chức, cá nhân khác; 
c) Thông báo kịp thời, đầy đ , chính xác cho công ty về việc 
người đại diện đó và người có liên quan c a họ làm ch  hoặc có 
cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các công ty khác. 
3. Người đại diện theo pháp luật c a công ty chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa v  
quy định tại khoản 2 Điều này. 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 13 và Điều 15 
Luật doanh nghiệp 
2014 

Đi u 11: Quy n c a c  đông  
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 
g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một 
phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công 
ty sau khi Công ty đã thanh toán cho ch  nợ và các cổ đông nắm 
giữ loại khác c a Công ty theo quy định c a pháp luật;  

Đi u 11: Quy n c a c  đông  
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: 
g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một 
phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công 
ty sau khi Công ty đã thanh toán cho ch  nợ và các cổ đông nắm 
giữ loại khác c a Công ty theo quy định c a pháp luật;  

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
điểm g, khoản 1 điều 
114 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần 
phổ thông trong thời hạn liên t c từ sáu (06) tháng trở lên có các 
quyền sau: 
a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 
theo quy định tương ứng tại các Khoản 2  Điều 24 và Khoản 2  
Điều 32 Điều lệ này 
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật 
Doanh nghiệp; 
c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ 
đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; 
 
 
d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề c  thể liên quan 
đến quản lỦ, điều hành hoạt động c a Công ty khi xét thấy cần 
thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số 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 kỦ kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng 
cổ phần và thời điểm đăng kỦ cổ phần c a từng cổ đông, tổng số 
cổ phần c a cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 
phần c a công ty; vấn đề cần kiểm tra, m c đích kiểm tra; 
 
 

 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên trong thời hạn liên t c ít nhất 06 tháng có các 
quyền sau: 
a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 
theo quy định tương ứng tại các Khoản 4  Điều 24 và Khoản 4  
Điều 32 Điều lệ này 
b. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này; 
 
c. Xem xét và trích l c sổ biên bản và các nghị quyết c a Hội 
đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu 
c a hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo c a Ban kiểm 
soát; 
d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề c  thể liên quan 
đến quản lỦ, điều hành hoạt động c a công ty khi xét thấy cần 
thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường 
trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định 
thành lập hoặc số đăng kỦ doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ 
chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng kỦ cổ phần c a từng 
cổ đông, tổng số cổ phần c a cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 
trong tổng số cổ phần c a công ty; vấn đề cần kiểm tra, m c đích 
kiểm tra; 
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 đây: 
a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền c a cổ đông, 
nghĩa v  c a người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm 
quyền được giao; 
b) Nhiệm kỳ c a Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội 
đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; 
c) Trường hợp khác theo quy định c a Điều lệ công ty. 
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 Thẻ căn cước 
công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 2, điều 114 
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cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số 
doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ tr  sở chính 
đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng kỦ cổ 
phần c a từng cổ đông, tổng số cổ phần c a cả nhóm cổ đông và 
tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần c a công ty, căn cứ và lý do 
yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu 
triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm c a 
Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá 
thẩm quyền. 

Đi u 12: Nghĩa vụ c a c  đông 
Cổ đông có nghĩa v  sau: 
1. Tuân th  Điều lệ Công ty và các quy chế c a Công ty; chấp 
hành quyết định c a Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
 
2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được y 
quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể y quyền 
cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại 
hội đồng cổ đông. 
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng kỦ mua theo quy định; 
 
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng kỦ mua cổ phần; 
 
 
 
 
 
 
5. Hoàn thành các nghĩa v  khác theo quy định c a pháp luật 
hiện hành; 
6. Chịu trách nhiêm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi 
hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: 
a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc 
ph c v  lợi ích c a tổ chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính 
có thể xảy ra đối với công ty. 

Đi u 12: Nghĩa vụ c a c  đông 
Cổ đông phổ thông có nghĩa v  sau: 
1. Tuân th  Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ c a công ty. 
2. Chấp hành nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị. 
 
 
 
 
 
3. Thanh toán đ  và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công 
ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người 
khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc 
toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ 
đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng 
liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa v  tài sản 
khác c a công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các 
thiệt hại xảy ra. 
4. Thực hiện các nghĩa v  khác theo quy định c a Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty. 
 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 115 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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Đi u 13: Đ i h i đ ng c  đông 
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 
thường trong các trường hợp sau: 
a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích c a Công ty;  
b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc 
quý hoặc báo cáo kiểm toán c a năm tài chính phản ánh vốn ch  
sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 
c. Khi số thành viên c a Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên 
mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy 
định trong Điều lệ; 
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 
Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. 
Yêu cầu triệu tập phải nêu rõ lý do và m c đích cuộc họp, có đ  
chữ ký c a các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập 
thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký c a tối thiểu 
một cổ đông có liên quan; 
e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát 
có lỦ do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa v  c a 
họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị 
hành động hoặc có Ủ định hành động ngoài phạm vi quyền hạn 
c a mình; 
f. Các trường hợp khác theo quy định c a pháp luật và Điều lệ 
công ty.  
 
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 
đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 
hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 
Điều 13.  
 
 
 
 
b.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13  thì 

Đi u 13: Đ i h i đ ng c  đông 
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 
thường trong các trường hợp sau: 
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích c a Công ty;  
Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp không quy định 

 
 
b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn 
số thành viên theo quy định c a pháp luật; 
 
c) Theo yêu cầu c a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 114 c a Luật doanh nghiệp; 
 
 
 
 
d) Theo yêu cầu c a Ban kiểm soát; 
 
 
 
 
 
đ) Các trường hợp khác theo quy định c a pháp luật và Điều lệ 
công ty. 
 
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội 
đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 
hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 
Điều 13.  
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định thì Ch  tịch Hội đồng quản trị và các 
thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. 
b.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13  thì 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 3 Điều 136 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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khoản 4 Điều 136 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 
thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.  
 
 
 
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời 
hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu 
quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.  
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng kỦ kinh 
doanh giám sát trình tự, th  t c triệu tập tiến hành họp và ra 
quyết định c a Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc 
triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty 
hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông 
chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn, ở và 
đi lại. 
 

trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 
thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định Luật Doanh nghiệp.  
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. 
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 điều 114 Luật 
doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định c a Luật doanh nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ 
chức họp Đại hội đồng cổ đông: 
a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh 
sách cổ đông; 
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
đ) Dự thảo nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông theo nội dung 
dự kiến c a cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết c a các ứng 
cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên; 
e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp 
theo quy định c a Luật doanh nghiệp; 
h) Các công việc khác ph c v  cuộc họp. 
6. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 c a Điều này sẽ được 
công ty hoàn lại. 

khoản 5 Điều 136 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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Đi u 14: Quy n và nhi m vụ c a Đ i h i đ ng c  đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và 
thông qua: 
 
a. Báo cáo tài chính  năm được kiểm toán; 
b. Báo cáo c a Hội đồng quản trị; 
 
 
c. Báo cáo c a Ban kiểm soát; 
d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn c a Công ty.  
 
 
 
 
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua 
quyết định về các vấn đề sau: 
 
a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; 
b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù 
hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ 
phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản 
trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội 
đồng cổ đông; 
c. Số lượng thành viên c a Hội đồng quản trị; 
d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 
đ. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát;  
e. Tổng số tiền thù lao c a các thành viên Hội đồng quản trị và 
Báo cáo tiền thù lao c a Hội đồng quản trị; 
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 
h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với 
mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần c a thành viên 
sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập; 
i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người 
thanh lý;   
l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm c a Hội đồng quản trị hoặc Ban 

Đi u 14: Quy n và nhi m vụ c a Đ i h i đ ng c  đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các 
vấn đề sau đây: 
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm c a công ty; 
b) Báo cáo tài chính hằng năm; 
c) Báo cáo c a Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt 
động c a Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản 
trị; 
d) Báo cáo c a Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh c a công ty, 
về kết quả hoạt động c a Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động c a Ban kiểm soát và 
c a từng Kiểm soát viên; 
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần c a từng loại; 
g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa v  sau đây: 
 
a) Thông qua định hướng phát triển c a công ty; 
b) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần c a từng loại được 
quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm c a từng loại 
cổ phần; 
 
 
 
 
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên; 
 
 
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 
 
 
 
 
e) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 
 
g) Xem xét và xử lý các vi phạm c a Hội đồng quản trị, Ban 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 2, Điều 136 
Luật doanh nghiệp 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 2, Điều 135 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông c a Công ty; 
m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc 
giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản c a 
Công ty và các chi nhánh c a Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất đã được kiểm toán; 
n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; 
 
o. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Ch  tịch Hội 
đồng quản trị; 
p. Công ty hoặc các chi nhánh c a Công ty ký kết hợp đồng với 
những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh 
nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản c a 
Công ty và các chi nhánh c a Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính  gần nhất được kiểm toán;  
q. Các vấn đề khác theo quy định c a Điều lệ này và các quy chế 
khác c a Công ty. 
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp 
sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 khi cổ 
đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên c a 
hợp đồng; 

kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; 
h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất c a công ty.  
 
i) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán c a mỗi 
loại; 
 
 
k) Công ty hoặc các chi nhánh c a Công ty ký kết hợp đồng với 
những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh 
nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản c a 
Công ty và các chi nhánh c a Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính  gần nhất được kiểm toán;  
l) Quyền và nghĩa v  khác theo quy định c a Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty. 
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp 
sau đây: 
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 14 khi cổ 
đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên c a 
hợp đồng; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo Điều 162 Luật 
doanh nghiệp 2014 
 
 
 
 
Sửa đổi cho phù hợp 
với điều khoản trong 
Dự thảo sửa đổi, bổ 
sung điều lệ công ty 

Đi u 15: Các đ i di n được y quy n  
1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật 
pháp, có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện c a 
mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo 

y quyền được cử thì phải xác định c  thể số cổ phần và số phiếu 
bầu c a mỗi người đại diện. 
 
2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải lập thành văn bản theo mẫu c a Công ty và phải có 
chữ kỦ theo quy định sau đây: 
a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ 
ký c a cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; 
b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền c a cổ đông là tổ 
chức là người uỷ quyền thì giấy y quyền phải có chữ ký c a 
người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật c a 
cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

Đi u 15: Các đ i di n được y quy n  
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, y quyền bằng văn bản 
cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình 
thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ 
chức chưa có người đại diện theo y quyền quy định tại khoản 4 
Điều 15 c a Luật doanh nghiệp thì y quyền cho người khác dự 
họp Đại hội đồng cổ đông. 
2. Việc y quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ 
đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. 
Người được y quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất 
trình văn bản y quyền khi đăng kỦ dự họp trước khi vào phòng 
họp. 
 

 

 

 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 1 Điều 140 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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c. Trong trường hợp khác thì  giấy y quyền phải có chữ ký c a 
người đại diện theo pháp luật c a cổ đông và người được uỷ 
quyền dự họp. 
Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn 
bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp. 
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ 
định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ 
được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất 
trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ c a 
thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng kỦ với Công ty). 
4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu 
quyết c a người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ 
quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 
a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 
hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 
b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 
c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền c a người thực hiện 
việc uỷ quyền. 
Điều khoản này không áp d ng trong trường hợp Công ty nhận 
được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được 
triệu tập lại. 

 

 

 

 

 

Bỏ khoản 3 và khoản 4 do Luật doanh nghiệp 2014 không quy 

định 

Đi u 16: Thay đ i các quy n 
 1. Việc thay đổi hoặc h y bỏ các quyền đặc biệt gắn liền 
với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm 
giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng 
thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết c a loại 
cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.  

Đi u 16: Thay đ i các quy n 
1. Việc thay đổi hoặc h y bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một 
loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 
51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được 
cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết c a loại cổ phần 
ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.  

 
Sửa đổi cho phù hợp 
quy định tại điều 144 
Luật doanh nghiệp 
2014 

Đi u 17: Tri u tập Đ i h i đ ng c  đông, chương trình họp 
và thông báo họp Đ i h i đ ng c  đông 
2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 
nhiệm v  sau đây: 
a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đ  điều kiện tham gia và biểu 
quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt 
đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, các tài 
liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định c a 
Công ty; 

Đi u 17: Tri u tập Đ i h i đ ng c  đông, chương trình họp 
và thông báo họp Đ i h i đ ng c  đông 
2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những 
nhiệm v  sau đây: 
a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông 
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 
05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh 
sách cổ đông; 

 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 1 Điều 137 
Luật doanh nghiệp 
2014 
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b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  
c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất 
cả các cổ đông có quyền dự họp. 
 
 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các 
cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin c a Sở 
Giao dịch Chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng 
ký giao dịch),  trên trang thông tin điện tử (website) c a công ty. 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 
mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính 
từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).  
............................................................................................... 
 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 
những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường 
hợp sau: 
b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có 
đ  ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên t c ít nhất 
sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
đ) Dự thảo nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông theo nội dung 
dự kiến c a cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết c a các ứng 
cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên; 
e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp 
theo quy định c a Luật doanh nghiệp; 
h) Các công việc khác ph c v  cuộc họp. 
 
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các 
cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin c a Sở 
Giao dịch Chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng 
ký giao dịch),  trên trang thông tin điện tử (website) c a công ty. 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 
mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ 
ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).  
............................................................................................... 
 
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối 
những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường 
hợp sau: 
b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có 
đ  ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên t c ít nhất 
sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 1 Điều 39 
Luật doanh nghiệp 
2014 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp quy định tại 
khoản 2, điều 114 
Luật doanh nghiệp 
2014 

Đi u 18: Các đi u ki n ti n hành họp Đ i h i đ ng c  đông  
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 
đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.  
2. Trường hợp không có đ  số lượng đại biểu cần thiết trong 
vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 
người triệu tập họp h y cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 
được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự 
định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ 
đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là 
các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện 

Đi u 18: Các đi u ki n ti n hành họp Đ i h i đ ng c  đông  
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 
đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đ  điều kiện tiến 
hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp 
lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần 
thứ nhất. Cuộc họp c a Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 
hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 
tổng số phiếu biểu quyết. 
 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 141 Luật doanh 
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cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không 
có đ  số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 
ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ 
ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này 
đại hội được tiến hành không ph  thuộc vào số lượng cổ đông 
hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền 
quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ nhất. 
 

 
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đ  điều kiện 
tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập 
họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp 
lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp c a Đại hội đồng cổ đông 
được tiến hành không ph  thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết 
c a các cổ đông dự họp. 
 
 
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay 
đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp 
theo quy định tại Điều 139 c a Luật doanh nghiệp. 

Đi u 19: Thể th c ti n hành họp và biểu quy t t i Đ i h i 
đ ng c  đông 
1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực 
hiện th  t c đăng kỦ cổ đông và phải thực hiện việc đăng kỦ cho 
đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng kỦ hết. 
2. Khi tiến hành đăng kỦ cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ 
đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ 
biểu quyết, trên đó có ghi số đăng kỦ, họ và tên c a cổ đông, họ 
và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết c a cổ 
đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ng hộ nghị 
quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, 
cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết 
định. Tổng số phiếu ng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu 
trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Ch  toạ thông báo 
ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những 
người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu 
theo đề nghị c a ch  tọa. Số thành viên c a ban kiểm phiếu do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị c a Ch  tọa 
nhưng không vượt quá số người theo quy định c a pháp luật hiện 
hành. 
3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng kỦ 
ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Ch  
toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn 
đăng kỦ và hiệu lực c a các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi 
cổ đông đến muộn tham dự  không bị ảnh hưởng.  

Đi u 19: Thể th c ti n hành họp và biểu quy t t i Đ i h i 
đ ng c  đông 
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng kỦ cổ đông 
dự họp Đại hội đồng cổ đông; 
 
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề 
trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành 
bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ 
biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số 
phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. 
Kết quả kiểm phiếu được ch  tọa công bố ngay trước khi bế mạc 
cuộc họp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cổ đông hoặc người được y quyền dự họp đến sau khi cuộc 
họp đã khai mạc vẫn được đăng kỦ và có quyền tham gia biểu 
quyết ngay sau khi đăng kỦ; trong trường hợp này, hiệu lực c a 
những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi; 
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4. Ch  tịch Hội đồng quản trị làm ch  tọa các cuộc họp do Hội 
đồng quản trị triêu tập. Trường hợp ch  tịch vắng mặt hoặc tạm 
thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một 
người trong số họ làm Ch  tọa cuộc họp. Trường hợp không có 
người có thể làm ch  tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức 
v  cao nhất điểu khiển để Đại hội cổ đông bầu ch  tọa cuộc họp 
trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm 
ch  tọa cuộc họp. 
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông điểu khiển Đại hội đồng cổ đông bầu ch  tọa cuộc 
họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm ch  tọa cuộc 
họp. 
 
 
 
 
5. Ch  toạ là người có quyền quyết định về trình tự, th  t c và 
các sự kiện phát sinh ngoài chương trình c a Đại hội đồng cổ 
đông.. 
 
6. Ch  toạ Đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu 
cầu c a Đại hội đồng cổ đông đã có đ  số lượng đại biểu dự họp 
cần thiết.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Việc bầu Ch  tọa, thư kỦ và ban kiểm phiếu được quy định như 
sau: 
a) Ch  tịch Hội đồng quản trị làm ch  tọa các cuộc họp do Hội 
đồng quản trị triệu tập; trường hợp Ch  tịch vắng mặt hoặc tạm 
thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 
còn lại bầu một người trong số họ làm ch  tọa cuộc họp theo 
nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm ch  tọa 
thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông 
bầu ch  tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm ch  
tọa cuộc họp; 
b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu ch  tọa cuộc họp 
và người có số phiếu bầu cao nhất làm ch  tọa cuộc họp; 
c) Ch  tọa cử một hoặc một số người làm thư kỦ cuộc họp; 
d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban 
kiểm phiếu theo đề nghị c a ch  tọa cuộc họp; 
5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ 
và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương 
trình họp; 
6. Ch  tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có 
đ  số người đăng kỦ dự họp theo quy định đến một thời điểm 
khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: 
a) Địa điểm họp không có đ  chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả 
người dự họp; 
b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm 
cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 
c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho 
cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp 
pháp. 
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp 
dự định khai mạc; 
7. Trường hợp ch  tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ 
đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ 
đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay 
thế ch  tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các 
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7. Ch  toạ c a đại hội hoặc Thư kỦ đại hội có thể tiến hành các 
hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách 
hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn 
c a đa số đại biểu tham dự. 
 
8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện 
được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra 
hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích 
hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không 
chịu tuân th  những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn 
trọng có thể  từ chối hoặc tr c xuất cổ đông hoặc đại diện nêu 
trên tham gia Đại hội. 
 
9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có 
thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích 
hợp để: 
a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp t c tham dự) đại 
hội. 
Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 
trên và áp d ng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy 
cần thiết. Các biện pháp áp d ng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc 
sử d ng những hình thức lựa chọn khác. 
10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp d ng các 
biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại 
hội có thể: 
a. Thông báo đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong 
thông báo và ch  toạ đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính c a 
đại hội”); 
b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền 
không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người 
muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính c a đại hội 
có thể đồng thời tham dự đại hội;  

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi 
hành. 
8. Ch  tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý 
để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương 
trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn c a đa số 
người dự họp; 
 
9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau 
đây: 
a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; tr c 
xuất những người không tuân th  quyền điều hành c a ch  tọa, 
cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường c a cuộc họp 
hoặc không tuân th  các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông; 
Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp không quy định 
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Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những 
biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 
11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ 
đông  được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính c a đại hội. 
Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. 
Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản. 
Đi u 20: Thông qua quy t định c a Đ i h i đ ng c  đông 
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định 
c a Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông 
qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu c a các cổ đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 

y quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; 
a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn c a công ty 
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 
 
2. Các quyết định c a Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 
sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 
được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Doanh nghiệp, giao 
dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc  các chi nhánh thực hiện có 
giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản c a Công ty tính theo 
Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi 
có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu 
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được y quyền có 
mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực 
tiếp) hoặc ít nhất 75% tống số phiếu bầu c a các cổ đông có 
quyền biểu quyết chấp thuận( Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản). 
 

Đi u 20: Thông qua Nghị quy t c a Đ i h i đ ng c  đông 
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số 
cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết c a tất cả 
cổ đông dự họp tán thành: 
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần c a từng loại; 
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
c a công ty. 
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 
e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại 
diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết c a tất cả cổ đông 
dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều này. 
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 
cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu c a Hội đồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một 
phần tổng số phiếu bầu c a mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm 
soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 
đ  số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 
02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng c a Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 
nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 
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công ty. 
4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản thì nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông được 
thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu biểu quyết tán thành. 
5. Nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến 
cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty 
có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 
bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử c a công ty. 

Đi u 21: Thẩm quy n và thể th c l y ý ki n c  đông bằng 
văn b n để thông qua quy t định c a Đ i h i đ ng c  đông  
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định c a Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 
theo quy định sau đây: 
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
để thông qua quyết định c a Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào 
nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích c a công ty; 
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 
quyết định c a Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự 
thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và 
tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến 
được địa chỉ đăng kỦ c a từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải 
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời 
gian hợp lỦ để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm 
(15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến; 
 
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung ch  yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr  sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng kỦ doanh nghiệp, nơi đăng kỦ kinh doanh c a Công ty; 
b. M c đích lấy ý kiến; 
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 c a 
cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết 
định thành lập hoặc số đăng kỦ kinh doanh c a cổ đông hoặc đại 
diện theo uỷ quyền c a cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần c a 
từng loại và số phiếu biểu quyết c a cổ đông; 

Đi u 21. Thẩm quy n và thể th c l y ý ki n c  đông bằng 
văn b n để thông qua nghị quy t c a Đ i h i đ ng c  đông 
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 
thông qua nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 
theo quy định sau đây: 
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
để thông qua nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy 
cần thiết vì lợi ích c a công ty; 
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị 
quyết c a Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo 
nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết 
chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 
Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 c a Luật doanh 
nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm 
theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 c a Luật doanh 
nghiệp; 
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung ch  yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ tr  sở chính, mã số doanh nghiệp; 
 
b) M c đích lấy ý kiến; 
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác c a cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 
nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ tr  sở chính c a cổ 
đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
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d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 
e. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị và người đại 
diện theo pháp luật c a công ty; 
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký c a cổ đông là 
cá nhân, c a người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện 
theo pháp luật c a cổ đông là tổ chức. 
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các 
phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội 
dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới 
sự chứng kiến c a Ban kiểm soát hoặc c a cổ đông không nắm 
giữ chức v  quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 
dung ch  yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ tr  sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng kỦ doanh nghiệp, nơi đăng kỦ kinh doanh; 
b. M c đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết 
định; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu 
quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu 
quyết không hợp lệ, kèm theo ph  l c danh sách cổ đông tham 
gia biểu quyết; 
d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác c a đại diện theo y 
quyền c a cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần c a từng loại và 
số phiếu biểu quyết c a cổ đông; 
d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; 
đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; 
e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g) Họ, tên, chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị và người đại 
diện theo pháp luật c a công ty; 
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo 
một trong các hình thức sau đây: 
a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký c a cổ 
đông là cá nhân, c a người đại diện theo y quyền hoặc người 
đại diện theo pháp luật c a cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến 
gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không 
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 
b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua 
fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 
phiếu. 
Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại 
nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi 
thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không 
hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 
không tham gia biểu quyết; 
5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm 
phiếu dưới sự chứng kiến c a Ban kiểm soát hoặc c a cổ đông 
không nắm giữ chức v  quản lý công ty. 
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung ch  yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ tr  sở chính, mã số doanh nghiệp; 
 
b) M c đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị 
quyết; 
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu 
quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu 
quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo ph  
l c danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 
d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến 
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đối với từng vấn đề; 
e. Các quyết định đã được thông qua; 
g. Họ, tên, chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị, người đại diện 
theo pháp luật c a công ty và c a người giám sát kiểm phiếu. 
 
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác c a 
biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại 
phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không 
trung thực, không chính xác; 
6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website c a Công 
ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông 
trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; 
 
 
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn 
nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm 
theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại tr  sở chính c a 
Công ty; 
8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và  có giá trị như quyết 
định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  

đối với từng vấn đề; 
đ) Các vấn đề đã được thông qua; 
e) Họ, tên, chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị, người đại diện 
theo pháp luật c a công ty, người giám sát kiểm phiếu và người 
kiểm phiếu. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 
giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung 
thực, chính xác c a biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 
nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; 
6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty 
có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể 
thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử c a công 
ty; 
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị 
quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo 
phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại tr  sở chính c a công ty; 
 
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông. 

Đi u 22: Biên b n họp Đ i h i đ ng c  đông 
Người ch  trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu 
trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông Biên bản Đại hội đồng cổ 
đông phải được công bố trên website c a Công ty trong thời hạn 
hai mươi tư (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn  
mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc 
.Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực 
về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông 
trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo 
đúng th  t c quy định trong vòng mười (10)  ngày kể từ khi gửi 
biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác 
nhận c a Ch  tọa đại hội và Thư kỦ, và được lập theo quy định 
c a Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên 
bản, sổ chữ ký c a các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền 

Đi u 22: Biên b n họp Đ i h i đ ng c  đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có 
thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên 
bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước 
ngoài và có các nội dung ch  yếu sau đây: 
a) Tên, địa chỉ tr  sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c) Chương trình và nội dung cuộc họp; 
d) Họ, tên ch  tọa và thư kỦ; 
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội 
đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 
e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết c a các cổ đông dự 
họp, ph  l c danh sách đăng kỦ cổ đông, đại diện cổ đông dự 
họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 
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tham dự phải được lưu giữ tại tr  sở chính c a Công ty.  
 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, 
trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, 
không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ 
lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết c a cổ đông dự họp; 
h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông 
qua tương ứng; 
i) Chữ ký c a ch  tọa và thư kỦ. 
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có 
hiệu lực pháp lỦ như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội 
dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong 
biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp d ng. 
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông 
qua trước khi kết thúc cuộc họp. 
3. Ch  tọa và thư kỦ cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về 
tính trung thực, chính xác c a nội dung biên bản. 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ 
đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc 
gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử c a công ty (nếu có). 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ph  l c danh sách cổ đông 
đăng kỦ dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên 
quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại tr  
sở chính c a công ty. 

Đi u 23: Yêu c u h y bỏ quy t định c a Đ i h i đ ng c  
đông 
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu 
lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có 
quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định 
c a Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
 
1.Trình tự và th  t c triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không 
thực hiện đúng theo quy định c a Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
công ty; 
 
2.Trình tự, th  t c ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm 

Đi u 23: Yêu c u h y bỏ nghị quy t c a Đ i h i đ ng c  đông 
 
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến 
Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 114 c a Luật doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa 
án hoặc Trọng tài xem xét, h y bỏ nghị quyết hoặc một phần nội 
dung nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 
sau đây: 
1. Trình tự và th  t c triệu tập họp và ra quyết định c a Đại hội 
đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định c a Luật 
doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 148 c a Luật doanh nghiệp; 
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 
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pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 
Trường hợp quyết định c a Đại hội đồng cổ đông bị h y bỏ theo 
quyết định c a Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông bị h y bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại 
hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, th  t c quy 
định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

Đi u 24: Thành ph n và nhi m kỳ c a thành viên H i đ ng 
qu n trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05)  
người và nhiều nhất là chín (09) người Nhiệm kỳ c a Hội đồng 
quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ c a thành viên Hội đồng 
quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị 
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên 
Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn 
và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3)  tổng 
số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên 
Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập được xác định theo 
phương thức làm tròn xuống. 
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên t c ít nhất sáu tháng (06) 
có quyền gộp số quyền biểu quyết c a từng người lại với nhau để 
đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ 5%  đến dưới 10%  tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết  được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02)ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được 
đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề tối đa cử 
bốn (04) ứng viên;  từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) 
ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, 
và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông 
qua đề cử và ứng cử vẫn không đ  số lượng cần thiết, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty . Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản 
trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được 

Đi u 24: Thành ph n và nhi m kỳ c a thành viên H i đ ng 
qu n trị 
1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.  
2. Nhiệm kỳ c a thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn c  thể c a nhiệm 
kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam 
do Điều lệ công ty quy định. 
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc 
nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp t c là thành viên Hội đồng 
quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp 
quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 
 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  được đề cử một thành viên; 
từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)ứng viên; từ 
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến 
dưới 50% được đề tối đa cử bốn (04) ứng viên;  từ 50% đến dưới 
60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% 
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử 
tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối 
đa tám (08) ứng viên. 
 
 
 
5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông 
qua đề cử và ứng cử vẫn không đ  số lượng cần thiết, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty . Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản 
trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được 
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công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trước khi tiến hành đề cử. 
4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên 
Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 
a. Thành viên đó không đ  tư cách làm thành viên Hội đồng quản 
trị theo quy định c a Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm 
không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 
b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến tr  sở 
chính c a Công ty; 
c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác c a Hội 
đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người 
đó không còn năng lực hành vi; 
d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp c a Hội đồng 
quản trị liên t c trong vòng sáu (06) tháng, mà không có sự chấp 
thuận c a Hội đồng quản trị  và  Hội đồng quản trị  quyết định 
chức v  c a người này bị bỏ trống; 
đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định c a Đại hội đồng 
cổ đông. 
5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm 
thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và 
thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ 
đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực 
vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ c a thành 
viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có 
hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ c a Hội đồng quản trị. 
Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận, mọi quyết định c a Hội đồng quản trị cho đến 
trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu 
quyết c a thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là 
có hiệu lực..  
6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được 
thông báo theo các quy định c a pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 
7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm 
giữ cổ phần c a Công ty. 
 

công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trước khi tiến hành đề cử. 
6. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường 
hợp sau đây: 
a) Không có đ  tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 
151 c a Luật doanh nghiệp; 
 
b) Có đơn từ chức; 
 
 
 
 
c) Không tham gia các hoạt động c a Hội đồng quản trị trong 06 
tháng liên t c, trừ trường hợp bất khả kháng; 
d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 
 
7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị 
quyết c a Đại hội đồng cổ đông. 
8. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 
đây: 
a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so 
với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng 
quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 
60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 
b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, 
không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 c a 
Luật doanh nghiệp. 
Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông 
bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
9. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được 
thông báo theo các quy định c a pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 
10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người 
nắm giữ cổ phần c a Công ty. 
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Đi u 25: Quy n h n và nhi m vụ c a H i đ ng qu n trị 
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc c a Công ty phải chịu 
sự giám sát và chỉ đạo c a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 
là cơ quan có đầy đ  quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền 
nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng 
cổ đông.  
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác. 
3. Quyền và nghĩa v  c a Hội đồng quản trị do luật pháp, và điều 
lệ Công ty và quyết định c a Đại hội đồng cổ đông quy định.. C  
thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm v  sau: 
a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân 
sách hàng năm; 
b. Xác định các m c tiêu hoạt động trên cơ sở các m c tiêu chiến 
lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lỦ Công ty theo đề 
nghị c a Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương c a 
họ;  
d. Quyết định cơ cấu tổ chức c a Công ty; 
đ. Giải quyết các khiếu nại c a Công ty đối với cán bộ quản lý 
cũng như quyết định lựa chọn đại diện c a Công ty để giải quyết 
các vấn đề liên quan tới các th  t c pháp lỦ đối với cán bộ quản 
lỦ đó; 
e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu 
phát hành theo từng loại; 
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng 
quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định 
trước; 
h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng 
khoán chuyển đổi; trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông 

y quyền;  
i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc  điều hành 
cán bộ quản lỦ khác, người đại diện c a Công ty. Việc bãi nhiệm 
nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng c a những 
người bị bãi nhiệm (nếu có); 
k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

Đi u 25: Quy n h n và nhi m vụ c a H i đ ng qu n trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền 
nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa 
v  c a công ty không thuộc thẩm quyền c a Đại hội đồng cổ 
đông. 
 
2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa v  sau đây: 
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 
hoạch kinh doanh hằng năm c a công ty; 
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào 
bán c a từng loại; 
c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được 
quyền chào bán c a từng loại; quyết định huy động thêm vốn 
theo hình thức khác; 
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu c a công ty; 
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 
130 c a Luật doanh nghiệp; 
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm 
quyền và giới hạn theo quy định c a pháp luật; 
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 
nghệ; 
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất c a công ty. Quy định này 
không áp d ng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm 
d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 c a Luật 
doanh nghiệp; 
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ch  tịch Hội đồng quản trị; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác 
do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi 
khác c a những người quản lỦ đó; cử người đại diện theo y 
quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 
ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác c a 
những người đó; 
k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 
quản lỦ khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
điều 149 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; 
tổ chức việc chi trả cổ tức; 
m. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 
4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 
a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện c a Công ty; 
b. Thành lập các công ty con c a Công ty;  
c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 c a Luật Doanh 
nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120. Luật 
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội 
đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa 
đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn c a Công ty (bao gồm các hợp 
đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 
d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là 
đại diện thương mại và Luật sư c a Công ty; 
đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, 
bảo lãnh và bồi thường c a Công ty; 
e. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và 
ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh 
doanh hàng năm; 
g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần góp vốn tại công ty khác 
được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; 
h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng 
tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu c a 
Công ty, bao gồm vàng, quyền sử d ng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 
công nghệ và bí quyết công nghệ; 
i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ 
phần; 
j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định 
cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách 
nhiệm c a mình; 
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt 
động c a mình, c  thể là về việc giám sát c a Hội đồng quản trị 
đối với Tổng Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác 
trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình 
báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm c a 
Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị 
thông qua. 

c a công ty; 
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ c a công ty, 
quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại 
diện và việc góp vốn, mua cổ phần c a doanh nghiệp khác; 
m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu ph c v  họp Đại hội 
đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến 
để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 
n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng 
cổ đông; 
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và th  t c 
trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 
q) Quyền và nghĩa v  khác theo quy định c a Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty. 
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6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị 
có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý 
đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại 
cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều 
lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một 
phiếu biểu quyết. 
4. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa v  c a mình, Hội 
đồng quản trị tuân th  đúng quy định c a pháp luật, Điều lệ công 
ty và nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp 
nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định c a 
pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các 
thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới 
chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt 
hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói 
trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu 
cổ phần c a công ty liên t c trong thời hạn ít nhất 01 năm có 
quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết 
nói trên. 
……………………….. 
9. Thù lao c a thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí 
kinh doanh c a công ty theo quy định c a pháp luật về thuế thu 
nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành m c riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm c a công ty, phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 3, Điều 158 
Luật doanh nghiệp 
2014 

Đi u 26: Ch  tịch, Phó Ch  tịch H i đ ng qu n trị 
1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn 
trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Ch  tịch. 
Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Ch  tịch Hội 
đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành 
c a công ty. Việc Ch  tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức 
Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên. 
2. Ch  tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm ch  
toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp c a Hội đồng quản trị, 
đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều 
lệ này và Luật Doanh nghiệp.  

Đi u 26: Ch  tịch H i đ ng qu n trị 
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên c a Hội đồng quản trị 
làm Ch  tịch. Ch  tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm 
chức Tổng giám đốc công ty. Việc Ch  tịch hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
 
 
2. Ch  tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa v  sau đây: 
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động c a Hội đồng quản trị; 
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu ph c v  cuộc họp; 
triệu tập và ch  tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 152 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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3. Ch  tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc 
Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt 
động c a Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra c a 
Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 
4. Trường hợp cả Ch  tịch và Phó Ch  tịch Hội đồng quản trị từ 
chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế 
trong thời hạn mười (10) ngày. 
 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết c a Hội đồng quản trị; 
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết c a Hội 
đồng quản trị; 
đ) Ch  tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng 
quản trị; 
e) Quyền và nghĩa v  khác theo quy định c a Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty. 
3. Trường hợp Ch  tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không 
thể thực hiện được nhiệm v  c a mình thì y quyền bằng văn bản 
cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa v  c a 
Ch  tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 
công ty. Trường hợp không có người được y quyền thì các 
thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm 
thời giữ chức Ch  tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 
4. Khi xét thấy cần thiết, Ch  tịch Hội đồng quản trị tuyển d ng 
thư kỦ công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Ch  tịch Hội đồng 
quản trị thực hiện các nghĩa v  thuộc thẩm quyền theo quy định 
c a pháp luật và Điều lệ công ty. 
5. Ch  tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định 
c a Hội đồng quản trị. 

Đi u 27: Các cu c họp c a H i đ ng qu n trị 
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Ch  tịch thì cuộc họp đầu 
tiên c a nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Ch  tịch và ra các 
quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời 
hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 
quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu 
bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 
viên có số phiếu bầu cao nhất  ngang nhau thì các thành viên này 
bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị  theo 
nguyên tắc đa số. 
2. Ch  tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội 
đồng quản trị trường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và 
địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Ch  
tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít 
nhất là mỗi quý phải họp một (01)  lần. 
3. Ch  tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường 
khi thấy cần thiết vì lợi ích c a Công ty. Ngoài ra, Ch  tịch Hội 

Đi u 27: Các cu c họp c a H i đ ng qu n trị 
1. Ch  tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu 
tiên c a nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 
phiếu bầu cao nhất triệu tập và ch  trì. Trường hợp có nhiều hơn 
một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 
nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số 
để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
 
2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội 
đồng quản trị họp tại tr  sở chính c a công ty hoặc ở nơi khác. 
3. Cuộc họp c a Hội đồng quản trị do Ch  tịch Hội đồng quản trị 
triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất 
một lần. 
4. Ch  tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị khi có một trong các trường hợp sau đây: 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
điều 153 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị,  không được 
trì hoãn nếu không có lỦ do chính đáng, khi một trong số các đối 
tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày m c đích cuộc 
họp và các vấn đề cần bàn: 
a. Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản 
lý khác; 
b. Ít nhất hai (02)  thành viên Hội đồng quản trị; 
c. Ban kiểm soát. 
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 điều 27 phải 
được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề 
xuất họp. Trường hợp Ch  tịch Hội đồng quản trị không chấp 
nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Ch  tịch phải chịu trách 
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề 
nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể 
tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
5. Trường hợp có yêu cầu c a kiểm toán viên độc lập, Ch  tịch 
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về 
báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 
6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã 
đăng kỦ c a Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở 
nước ngoài theo quyết định c a Ch  tịch Hội đồng quản trị và 
được sự nhất trí c a Hội đồng quản trị. 
7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các 
thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba ngày trước khi tổ chức 
họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp 
bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông 
báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải 
thông báo đầy đ  chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm 
theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và 
biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những 
thành viên Hội đồng không thể dự họp.    
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử 
hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ 
c a từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng kỦ tại công ty. 
 
 
 

a) Có đề nghị c a Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; 
b) Có đề nghị c a Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý 
khác; 
c) Có đề nghị c a ít nhất 02 thành viên điều hành c a Hội đồng 
quản trị; 
Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ m c đích, 
vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền c a Hội 
đồng quản trị. 
5. Ch  tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề 
nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Ch  tịch không 
triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Ch  tịch phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người 
đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội 
đồng quản trị. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ch  tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng 
quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc 
trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định c  thể thời 
gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 
quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử d ng 
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết c a thành viên. 
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử 
hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ 
liên lạc c a từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng kỦ tại 
công ty. 
7. Ch  tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo 
mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối 
với các thành viên Hội đồng quản trị. 
Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp c a Hội đồng quản trị; 
có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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8. Các cuộc họp c a Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến 
hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên 
Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp.  
Trường hợp không đ  số thành viên dự họp theo quy định, cuộc 
họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được 
tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đông quản 
trị dự họp. 
9. Biểu quyết: 
a. Trừ quy định tại Điểm b, Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư 
cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu 
biểu quyết; 
b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các 
hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc 
người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 
thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích c a Công ty. Thành viên 
Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối 
thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản 
trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 
quyết; 
c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát 
sinh trong một cuộc họp c a Hội đồng quản trị liên quan đến lợi 
ích c a thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền 
biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 
quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết c a thành viên 
Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được 
chuyển tới cho ch  toạ cuộc họp quyết định. Phán quyết c a ch  
toạ liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng 
trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích c a thành viên Hội 
đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đ . 
d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được 
quy định tại Điểm a và Điểm b khoản 4 Điều 35 Điều lệ này 
được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 
10. Thành viên hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được 
hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc 
đang dự kiến ký kết cới Công ty và và biết bản thân là người có 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần 
tư tổng số thành viên trở lên dự họp.  
Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này 
không đ  số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập 
lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần 
thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn 
một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 
 
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu 
quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: 
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b) y quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 
10 Điều này. 
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc 
hình thức tương tự khác; 
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư 
điện tử. 
Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, 
phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được 
chuyển đến Ch  tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước 
khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến 
c a tất cả những người dự họp. 
Nghị quyết c a Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 
thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì 
quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến c a Ch  tịch Hội 
đồng quản trị. 
10. Thành viên phải tham dự đầy đ  các cuộc họp c a Hội đồng 
quản trị. Thành viên được y quyền cho người khác dự họp nếu 
được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 
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lợi ích trong đó có trách nhiệm Công khai bản chất, nội dung c a 
quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên 
xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp 
một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người 
liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký 
với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các 
lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên c a Hội đồng quản trị 
được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích 
hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.  
11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết 
trên cơ sở ý kiến tán thành c a đa số thành viên Hội đồng quản 
trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 
ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết c a Ch  tịch Hội đồng quản 
trị là phiếu quyết định. 
12. Cuộc họp c a Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức 
nghị sự giữa các thành viên c a Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc 
một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều 
kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 
a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia 
phát biểu trong cuộc họp;  
b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách 
đồng thời. 
Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực 
tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác 
(kể cả việc sử d ng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông 
qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương 
thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như 
vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp 
được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên 
Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một 
nhóm như vậy, là địa điểm mà Ch  toạ cuộc họp hiện diện. 
Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện 
thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực 
ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng 
các chữ ký trong biên bản c a tất cả thành viên Hội đồng quản trị 
tham dự cuộc họp này. 
13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được 
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thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành c a đa số thành viên Hội 
đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và 
giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị 
thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. 
14. Ch  tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản 
họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng 
chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc 
họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời 
hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng 
quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký c a tất cả các 
thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản 
được lập thành nhiều bản và mỗi Biên bản có chữ ký c a ít nhất 
một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. 
15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu 
ban trực thuộc. Thành viên c a tiểu ban có thể gồm một hoặc 
nhiều thành viên c a Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành 
viên bên ngoài theo quyết định c a Hội đồng quản trị. Trong quá 
trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân 
th  các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này 
có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người 
không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu 
trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách 
thành viên c a tiểu ban nhưng: (a) phải đảm bảo số lượng thành 
viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên c a tiểu ban và 
(b) nghị quyết c a các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành 
viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp c a tiểu ban là thành 
viên Hội đồng quản trị. 
16. Việc thực thi quyết định c a Hội đồng quản trị, hoặc c a tiểu 
ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc c a người có tư cách 
thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp 
lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên c a tiểu 
ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 
Đi u 29: Cán b  qu n lý 
1. Theo đề nghị c a Tổng giám đốc điều hành và được sự chấp 
thuận c a Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển d ng cán bộ 
quản lý cần thiết với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu 
và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ từng 

Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp 2014 không quy định  
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thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các 
hoạt động và tổ chức c a Công ty đạt được các m c tiêu đề ra. 
2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong 
hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc điều hành do Hội 
đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý 
khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến 
c a Tổng giám đốc điều hành. 
Chưa quy định Đi u 29: Trách nhi m c a Người qu n lý doanh nghi p 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản 
lý khác có trách nhiệm sau đây: 
a) Thực hiện các quyền và nghĩa v  được giao theo đúng quy 
định c a Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công 
ty, nghị quyết c a Đại hội đồng cổ đông; 
b) Thực hiện các quyền và nghĩa v  được giao một cách trung 
thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa 
c a công ty; 
c) Trung thành với lợi ích c a công ty và cổ đông; không sử d ng 
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh c a công ty, địa vị, chức 
v  và sử d ng tài sản c a công ty để tư lợi hoặc ph c v  lợi ích 
c a tổ chức, cá nhân khác; 
d) Thông báo kịp thời, đầy đ , chính xác cho công ty về doanh 
nghiệp mà họ và người có liên quan c a họ làm ch  hoặc có phần 
vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại tr  
sở chính và chi nhánh c a công ty. 
2. Các nghĩa v  khác theo quy định c a Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty. 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 160 Luật doanh 
nghiệp 2014 

Đi u 30: B  nhi m, mi n nhi m, nhi m vụ và quy n h n c a 
T ng Giám đốc đi u hành 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng 
hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc điều hành; ký hợp 
đồng, trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều 
khoản liên quan  khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền 
lợi c a Tổng Giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường 
niên c a Công ty. 
2. Nhiệm kỳ c a Tổng Giám đốc điều hành là 05 (năm) năm và 
có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn 

Đi u 30: B  nhi m, mi n nhi m, nhi m vụ và quy n h n c a 
T ng Giám đốc đi u hành 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê 
người khác làm Tổng giám đốc. 
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày c a công ty; chịu sự giám sát c a Hội đồng quản trị; chịu 
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 
thực hiện các quyền và nghĩa v  được giao. 
Nhiệm kỳ c a Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ 
nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
Tiêu chuẩn và điều kiện c a Tổng giám đốc áp d ng theo quy 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 157 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc điều 
hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức v  này.  
3. Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm 
sau:  
a. Thực hiện các nghị quyết c a Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư c a Công 
ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết c a 
Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp 
đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh thường nhật c a Công ty theo những thông 
lệ quản lý tốt nhất; 
c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần 
tuyển d ng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm 
nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất c a Hội 
đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức 
lương, thù lao, các lợi  ích và các điều khoản khác c a hợp đồng 
lao động c a cán bộ quản lý; 
d. Tham khảo ý kiến c a Hội đồng quản trị để quyết định số 
lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp 
đồng lao động c a họ; 
đ. Vào ngày 28 tháng 01 hàng năm, Tổng 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 đáp ứng các yêu cầu 
c a ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) 
năm. 
e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý c a 
Công ty; 
g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quỦ c a 
Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) ph c v  hoạt động quản lý 
dài hạn, hàng năm và hàng tháng c a Công ty theo kế hoạch kinh 
doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, 
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để 
Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao gồm những thông tin 
quy định tại các quy chế c a Công ty. 

định tại Điều 65 c a Luật doanh nghiệp. 
 
3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa v  sau đây: 
a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh 
hằng ngày c a công ty mà không cần phải có quyết định c a Hội 
đồng quản trị; 
b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết c a Hội đồng quản trị; 
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 
c a công ty; 
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
c a công ty; 
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý 
trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền c a Hội đồng 
quản trị; 
e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao 
động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ 
nhiệm c a Tổng giám đốc; 
g) Tuyển d ng lao động; 
h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh 
doanh; 
i) Quyền và nghĩa v  khác theo quy định c a pháp luật, Điều lệ 
công ty và nghị quyết c a Hội đồng quản trị. 
4. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày c a công ty theo đúng quy định c a pháp luật, Điều lệ công 
ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết c a Hội đồng 
quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây 
thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 
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h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định c a Điều lệ 
này và các quy chế c a Công ty, các nghị quyết c a Hội đồng 
quản trị, hợp đồng lao động c a Tổng Giám đốc điều hành và 
pháp luật. 

 
 
 
 

Đi u 31: Thư ký Công ty 
Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư 
ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định 
c a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư 
ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật 
hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm 
một hay nhiều Trợ lỦ Thư kỦ Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò 
và nhiệm v  c a Thư kỦ Công ty bao gồm: 
1. Chuẩn bị các cuộc họp c a Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu c a Hội đồng quản trị 
hoặc Ban kiểm soát. 
2. Tư vấn về th  t c c a các cuộc họp. 
3. Tham dự các cuộc họp. 
4. Đảm bảo các nghị quyết c a Hội đòng quản trị phù hợp với 
luật pháp. 
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội 
đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên c a Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát. 
Thư kỦ công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy 
định c a pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

Đi u 31: Thư ký Công ty 
Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư 
ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định 
c a Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư 
ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật 
hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm 
một hay nhiều Trợ lỦ Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Thư kỦ 
công ty có các quyền và nghĩa v  sau đây: 
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị; ghi chép các biên bản họp; 
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện 
quyền và nghĩa v  được giao; 
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp d ng và thực hiện nguyên 
tắc quản trị công ty; 
d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp c a cổ đông; 
đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân th  đúng các nghĩa v  cung cấp 
thông tin, công khai hóa thông tin và th  t c hành chính; 
e) Quyền và nghĩa v  khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 
Thư kỦ công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy 
định c a pháp luật và Điều lệ công ty. 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 5,  Điều 152 
Luật doanh nghiệp 
2014 

Đi u 32: Thành viên Ban kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát c a Công ty là từ ba (03) 
đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không 
phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính c a Công ty và 
không phải là thành viên hay nhân viên c a công ty kiểm toán 
độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính c a 
Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là  kế 
toán viên hoặc kiểm toán viên. 
Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan 
với các thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành 
và các cán bộ quản lý khác c a Công ty. Ban Kiểm soát phải chỉ 
định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát 

Đi u 32: Thành viên Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ c a Kiểm 
soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
 
 
 
2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng 
Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa v  c a 
Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm 
soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 
Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 163 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các 
quyền và trách nhiệm sau: 
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;  
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các 
cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo 
Ban kiểm soát;  
c. Lập và ký báo cáo c a Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý 
kiến c a Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.  
 
 
 
 
 
2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết c a từng người 
lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới  10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến 
dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 
40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 
đề cử tối đa năm (05) ứng viên.   
3.Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đ  số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 
nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 
được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 
soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
4. Các thành viên c a Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông 
bầu, nhiệm kỳ c a Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; 
thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. 
5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong 
các trường hợp sau:  
a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 
b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi 
đến tr  sở chính c a Công ty; 

chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng 
ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;  
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các 
cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo 
Ban kiểm soát;  
c. Lập và ký báo cáo c a Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý 
kiến c a Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.  
3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm 
kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm 
soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp t c thực hiện quyền và nghĩa 
v  cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 
nhiệm v . 
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới  20% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 
viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 
40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 
đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.   
 
 
5.Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đ  số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương 
nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế 
được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 
soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
 
 
 
 
6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 
a) Không còn đ  tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo 
quy định tại Điều 164 c a Luật doanh nghiệp; 
b) Không thực hiện quyền và nghĩa v  c a mình trong 06 tháng 
liên t c, trừ trường hợp bất khả kháng; 
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c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác c a 
Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người 
đó không còn năng lực hành vi dân sự; 
d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp c a Ban 
kiểm soát liên t c trong vòng sáu (06) tháng liên t c không được 
sự chấp thuận c a Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định 
rằng chức v  c a người này bị bỏ trống; 
e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo 
quyết định c a Đại hội đồng cổ đông. 

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
7. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 
a) Không hoàn thành nhiệm v , công việc được phân công; 
b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa v  c a 
Kiểm soát viên quy định c a Luật doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty; 
c) Theo quyết định c a Đại hội đồng cổ đông. 
 

Đi u 33: Ban kiểm soát  
1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền 
hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 c a Luật Doanh 
nghiệp và Điều lệ này, ch  yếu là những quyền hạn và trách 
nhiệm sau đây: 
a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm 
toán và mọi vấn đề có liên quan; 
b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi 
kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; 
c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp 
lỦ và đảm bảo sự tham gia c a những chuyên gia bên ngoài công 
ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc 
c a công ty nếu thấy cần thiết; 
d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quỦ trước 
khi đệ trình Hội đồng quản trị; 
đ. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ 
các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề 
mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 
e. Xem xét thư quản lý c a kiểm toán viên độc lập và ý kiến 
phản hồi c a ban quản lý Công ty; 
g. Xem xét báo cáo c a Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ 
trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;  
h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi c a 
ban quản lý. 
 
 
 
 

Đi u 33: Ban kiểm soát 
1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn 
và nghĩa v  sau đây: 
 
 
a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc trong việc quản lỦ và điều hành công ty. 
b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 
trọng trong quản lỦ, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ 
thống, nhất quán và phù hợp c a công tác kế toán, thống kê và 
lập báo cáo tài chính. 
c. Thẩm định tính đầy đ , hợp pháp và trung thực c a báo cáo 
tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng 
c a công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý c a Hội đồng 
quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại 
hội đồng cổ đông. 
d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả c a hệ 
thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý r i ro và cảnh 
báo sớm c a công ty. 
đ. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác c a 
công ty, các công việc quản lỦ, điều hành hoạt động c a công ty 
khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết c a Đại hội đồng cổ 
đông hoặc theo yêu cầu c a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản 2 Điều 114 c a Luật doanh nghiệp. 
e. Khi có yêu cầu c a cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 114 c a Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực 
hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm 
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2. Thành viên c a Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành 
và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài 
liệu liên quan đến hoạt động c a Công ty theo yêu cầu c a Ban 
kiểm soát. Thư kỦ Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao 
các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các 
thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội 
đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát 
vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. 
3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp 
c a Ban kiểm soát và cách thức hoạt động c a Ban kiểm soát. 
Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số 

tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được 
yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có yêu cầu. 
Việc kiểm tra c a Ban kiểm soát quy định tại khoản này không 
được cản trở hoạt động bình thường c a Hội đồng quản trị, 
không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh c a công 
ty. 
g. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các 
biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám 
sát và điều hành hoạt động kinh doanh c a công ty. 
h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 c a Luật doanh 
nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản 
trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm 
và có giải pháp khắc ph c hậu quả. 
i. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác c a 
công ty. 
k. Có quyền sử d ng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ 
c a công ty để thực hiện các nhiệm v  được giao. 
l. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến c a Hội đồng quản trị 
trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ 
đông. 
m. Thực hiện các quyền và nghĩa v  khác theo quy định c a Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết c a Đại hội đồng cổ 
đông. 
2. Quyền được cung cấp thông tin c a Ban kiểm soát: 
a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng 
quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát 
viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 
Hội đồng quản trị. 
b. Các nghị quyết và biên bản họp c a Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng 
thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên 
Hội đồng quản trị. 
c. Báo cáo c a Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài 
liệu khác do công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên 
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lượng thành viên  tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) 
người.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mức thù lao c a các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định. Thành viên c a Ban kiểm soát được thanh 
toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh 
một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp c a Ban kiểm soát 
hoặc thực thi các hoạt động khác c a Ban kiểm soát. 
 

cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội 
đồng quản trị. 
d. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu c a công 
ty lưu giữ tại tr  sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền 
đến các địa điểm làm việc c a người quản lý và nhân viên c a 
công ty trong giờ làm việc. 
đ. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đ , chính xác và kịp 
thời thông tin, tài liệu về công tác quản lỦ, điều hành và hoạt 
động kinh doanh c a công ty theo yêu cầu c a thành viên Ban 
kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 
3. Tiền lương và quyền lợi khác c a kiểm soát viên: 
Tiền lương và quyền lợi khác c a Kiểm soát viên được thực hiện 
theo quy định sau đây: 
a. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được 
hưởng các quyền lợi khác theo quyết định c a Đại hội đồng cổ 
đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù lao 
và ngân sách hoạt động hằng năm c a Ban kiểm soát; 
b. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 
d ng dịch v  tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao 
và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng 
năm c a 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. Tiền lương và chi phí hoạt động c a Ban kiểm soát được tính 
vào chi phí kinh doanh c a công ty theo quy định c a pháp luật 
về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải 
được lập thành m c riêng trong báo cáo tài chính hằng năm c a 
công ty. 
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Đi u 37: Quy n đi u tra s  sách và h  sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 2 Điều 24 và 
khoản 2 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người 
được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ 
đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao ch p hoặc 
trích l c các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại tr  sở  chính c a 
công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền khác c a cổ 
đông phải kèm theo giấy uỷ quyền c a cổ đông mà người đó đại 
diện hoặc một bản sao công chứng c a giấy uỷ quyền này. 

Đi u 37: Quy n đi u tra s  sách và h  sơ 
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 4 Điều 24 và 
khoản 4 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người 
được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ 
đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao ch p hoặc 
trích l c các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại tr  sở  chính c a 
công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền khác c a cổ 
đông phải kèm theo giấy uỷ quyền c a cổ đông mà người đó đại 
diện hoặc một bản sao công chứng c a giấy uỷ quyền này. 

 
Sửa đổi cho phù hợp 
với điều khoản trong 
Dự thảo sửa đổi, bổ 
sung điều lệ công ty 
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Đi u 39. Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông  quyết định mức chi trả cổ tức và hình 
thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại c a Công 
ty. 
2. Theo quy định c a Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có 
thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả 
này phù hợp với khả năng sinh lời c a công ty. 
3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay 
khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.  
4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông 
qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu 
và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới 
một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi 
trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực 
tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi 
tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã 
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty 
không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho 
cổ đông th  hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu 
niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành 
thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu kỦ chứng 
khoán Việt nam. 
6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng 
quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày c  thể để chốt 
danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng kỦ 
với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 
được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ 
phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.  
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực 
hiện theo quy định c a pháp luật. 

Đi u 39. Tr  c  t c 
1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều 
kiện áp d ng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 
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 c a công ty. Công ty cổ phần chỉ được 
trả cổ tức c a cổ phần phổ thông khi có đ  các điều kiện sau đây: 
a) Công ty đã hoàn thành nghĩa v  thuế và các nghĩa v  tài chính 
khác theo quy định c a pháp luật; 
b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đ  lỗ trước đó theo quy 
định c a pháp luật và Điều lệ công ty; 
c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm 
thanh toán đ  các khoản nợ và nghĩa v  tài sản khác đến hạn. 
3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần c a 
công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu 
chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt 
Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả 
tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên 
lạc c a cổ đông. 
4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đ  trong thời hạn 06 tháng, 
kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội 
đồng quản trị 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 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả 
cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa 
chỉ đăng kỦ trong sổ đăng kỦ cổ đông chậm nhất 15 ngày trước 
khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây: 
a) Tên công ty và địa chỉ tr  sở chính c a công ty; 
b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sổ Thẻ căn cước công 
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác c a cổ đông là cá nhân; 
c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ 
tr  sở chính c a cổ đông là tổ chức; 
d) Số lượng cổ phần từng loại c a cổ đông; mức cổ tức đối với 
từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; 
đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức; 
e) Họ, tên, chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị và người đại 

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 132 Luật doanh 
nghiệp 2014 
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diện theo pháp luật c a công ty. 
5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần c a 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. 
6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải 
làm th  t c chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, 123 
và 124 c a Luật doanh nghiệp. Công ty phải đăng kỦ tăng vốn 
điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để 
chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc 
thanh toán cổ tức. 

Đi u 46. Con d u 
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức 
c a Công ty và con dấu được khắc theo quy định c a luật pháp.  
 

Đi u 46. Con d u 
1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội 
dung con dấu c a Công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện: Tên 
doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Con dấu được khắc theo quy 
định c a luật pháp.  

Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
Điều 44 Luật doanh 
nghiệp 2014 

Đi u 47. Ch m d t ho t đ ng 
1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong 
những trường hợp sau: 
a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động c a Công ty, kể cả sau khi đã 
gia hạn; 
b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định c a pháp luật 
hiện hành; 
c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định c a Đại hội đồng cổ 
đông; 
 
 
 
 
 
d. Các trường hợp khác theo quy định c a pháp luật. 
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia 
hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực 
hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận 
c a cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định 

Đi u 47. Ch m d t ho t đ ng 
1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong 
những trường hợp sau: 
 
 
a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định c a pháp luật 
hiện hành; 
b. Theo quyết định c a Đại hội đồng cổ đông; 
 
c. Công ty không còn đ  số lượng thành viên tối thiểu theo quy 
định tại điểm b, khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp trong thời 
hạn 06 tháng liên t c mà không làm th  t c chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp; 
d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp. 
e. Các trường hợp khác theo quy định c a pháp luật. 
2. Quyết định giải thể công ty phải thông báo hay xin chấp thuận 
c a cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định 

 
Sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại 
khoản 1, Điều 201 
Luật doanh nghiệp 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đi u 48. Gia h n ho t đ ng 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 

Bỏ nội dung này do Luật doanh nghiệp không quy định  
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bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông 
có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động c a Công ty theo đề 
nghị c a Hội đồng quản trị. 
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số 
phiếu bầu c a các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được y quyền có mặt tại Đại hội đồng 
cổ đông thông qua. 
Đi u 49. Thanh lý 
1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động 
c a Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội 
đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành 
viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 
một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty 
kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động 
c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có thể được lựa chọn 
trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các 
chi phí liên quan đến thanh lỦ được Công ty ưu tiên thanh toán 
trước các khoản nợ khác c a Công ty. 

Đi u 49. Thanh lý 
1. Tối thiểu sáu (06) tháng sau khi có một quyết định giải thể 
Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba 
(03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ 
định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một 
công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế 
hoạt động c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có thể 
được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc 
lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lỦ được Công ty ưu 
tiên thanh toán trước các khoản nợ khác c a Công ty. 

 
Sửa đổi, bổ sung do 
Điểu lệ Công ty 
không quy định thời 
hạn hoạt động. 

Đi u 52. Ngày hi u l c 
1. Bản điều lệ sửa đổi bổ sung này gồm 21chương, 52 điều, được 
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Hà, Thái Bình 
nhất trí thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 tại thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn c a 
Điều lệ này . 
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, 
trong đó: 
a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước c a địa phương; 
b. 05 bản đăng kỦ tại cơ quan chính quyền theo quy định c a Uỷ 
ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;  
c. 04 bản lưu giữ tại Tr  sở chính c a Công ty  
3. Điều  lệ này là duy nhất và chính thức c a Công ty  
4. Các bản sao hoặc trích l c Điều lệ Công ty có giá trị khi có 
chữ ký c a Ch  tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần 
hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

Đi u 52. Ngày hi u l c 
1. Bản điều lệ sửa đổi bổ sung này gồm 21 chương, 52 điều, 
được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Hà, Thái 
Bình nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2016 tại thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 
c a Điều lệ này . 
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, 
trong đó: 
a. 05 bản nộp cho các cơ quan có liên quan theo quy định c a 
Pháp luật.  
c. 05 bản lưu giữ tại Tr  sở chính c a Công ty  
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức c a Công ty  
4. Các bản sao hoặc trích l c Điều lệ Công ty có giá trị khi có 
chữ ký c a Người đại diện theo pháp luật hoặc c a Ch  tịch Hội 
đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành 
viên Hội đồng quản trị. 

 
Bổ sung thẩm quyền 
c a Người đại diện 
theo pháp luật trong 
việc ký xác nhận các 
bản sao hoặc trích 
l c Điều lệ công ty 

 



 

 
     

C NGăHÒAăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAM 

Đ călậpă- Tựădoă- H nhăphúc 

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2016 

BÁOăCÁOăC A BANăKI MăSOÁT 

T IăĐ IăH IăĐ NGăC ăĐÔNGăTH NGăNIểNă2016 

 

Kínhăth aăQuỦăv ăC ăđông! 

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ 

Công ty và Luật Doanh nghiệp, đồng thời thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015. 

Căn cứ vào kết quả giám sát, kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015. 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả 

kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau: 

I. HO T Đ NGăC AăBANăKI MăSOÁTăVÀăK TăQU ăKI MăTRAăNĔMă2015 

1.ăHo tăđ ngăc aăBanăki măsoát 

 Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt 

nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và 

điều của Công ty. Trong năm 2015, BKS đã thực hiện các công việc sau: 

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT(Hội đồng quản trị), Ban 

TGĐ(Tổng Giám đốc) nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là 

phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. 

-  Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc 

theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông. 

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản 

xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ. 

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 

năm tài chính 2015. 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý của Công ty. 

2. K tăqu ăgiámăsátăđ iăv iăHĐQT,ăBanăTGĐăvàăcácăcácăb ăqu nălỦ 

2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT: 
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-  HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban TGĐ trong hoạt động điều 

hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã 

được thông qua; 

-  Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù 

hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật 

Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác; 

- HĐQT tiến hành họp định kỳ và đột suất theo quy định để triển khai công tác 

giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ 

đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc. 

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

    - Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban TGĐ trong 

việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp 

thời với những biến động của thị trường; 

 - Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều 

gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban TGĐ và các chức danh quản lý 

khác trong Công ty; 

 - Trong cả năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu 

kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban TGĐ Công ty. 

II. K TăQU ăGIÁMăSÁTăTỊNHăHỊNHăHO TăĐ NGăSXKDăVÀăTÀIăCHÍNH 

 Năm 2015 được đánh dấu là năm của sự phục hồi nền kinh tế. Với sự chỉ đạo 

đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban 

TGĐ và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, 

hoạt động kinh doanh của Công ty đã có những kết quả sau: 

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 

- Doanh thu: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn thu chính 

đồng thời là nguồn thu có tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất. So với năm 2014 doanh thu 

từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với năm 2015 là 13.92% (tương đương 22,9 tỷ 

đồng) trong khi đó lợi nhuận gộp tăng so với 2014 là 61.79% (tương đương 16,4 tỷ 

đồng). Riêng doanh thu từ việc cho thuê văn phòng (doanh thu kinh doanh bất động 



 3 

sản) tăng so với 2014 là gần 1.1 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp của hoạt động này là âm 

2.76 tỷ đồng. 

 - Lợi nhuận: Việc giá vốn hàng bán và chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh 

nghiệp giảm làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 19.85 tỷ đồng cộng 

thêm khoản lợi nhuận thu được từ việc thanh lý nhượng bán tài sản và phương tiện vận 

tải (thu thanh lý nhượng bán: 21,71 tỷ) đã làm tổng lợi nhuận trước thuế đạt 41,82 tỷ 

đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến từ 6,26 tỷ năm 2014 lên 33,08 tỷ năm 2015  

tăng 528,43 % ,đồng thời làm tăng chi phí thuế TNDN phải nộp là 8,74 tỷ đồng. 

2.2 Tình hình tài chính 

- So với năm 2014, năm 2015 khả năng thanh toán của Công ty được cải thiện rõ 

rệt. Bằng việc tăng vốn chủ sở hữu, lãi thu từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định và lãi 

từ hoạt động kinh doanh tăng cao đã làm cho số vốn lưu chuyển dồi dào giúp doanh 

nghiệp cải thiện tốt khả năng thanh khoản. 

- Công ty có tình hình tài chính minh bạch rõ ràng;Tài sản giảm nhẹ so với năm 

2014. Đối với các khoản nợ phải trả như khoản nợ vay ngắn hạn, thuê tài chính ngắn 

hạn và dài hạn từ Ngân hàng Ngoại Thương và Ngân hàng đầu tư Thái Bình, nợ thuê tài 

chính dài hạn từ Công ty cho thuê tài chính Viettinbank và công ty cho thuê tài chính 

ngân hàng ACB có số dư giảm so với năm 2014.  

Tóm lại, tình hình tài chính của Công ty đã thay đổi theo hướng tích cực và an 

toàn hơn. So với năm 2014, lợi nhuận chính từ hoạt động kinh doanh vận tải có mức 

tăng trưởng đều và tương đối ổn định. Bức tranh tài chính của doanh nghiệp rõ nét và 

có nhiều khởi sắc. 

2.3 Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư  

 -  Khoản góp vốn liên doanh, liên kết với với Công ty Cổ phần Bến xe Trung 

tâm Cẩm Phả với tỷ lệ 34.67 % vẫn đang hoạt động ổn định, có hiệu quả và Công ty thu 

được một khoản lợi nhuận từ việc góp vốn trên. 

 -  Đầu tư xây dựng Showroom TMT Cửu Long theo chuẩn của đại lý cấp I. Việc 

đầu tư xây dựng cho dự án này càng khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty. 

Hiện tại Công ty Hoàng Hà đang là đơn vị phân phối sản phẩm xe TMT lớn nhất khu 

vực Thái Bình và là 1 trong 8 đại lý chính thức trên toàn quốc được phân phối các sản 

phẩm của TMT và nguồn lợi thu được từ hoạt động này là không nhỏ.    

 -  Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư XNK Thăng 

Long thực hiện dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng là: Dự án phát 

triển khu nhà ở 02 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, dự án dân cư mới xã Vũ Phúc, TP Thái 
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Bình với tỷ lệ góp vốn là 15% trong tổng vốn đầu tư của dự án. Kết quả kinh doanh 

cũng như các quyền lợi khác của dự án được phân chia cho Công ty với tỷ lệ góp vốn 

tương ứng. Dự án này đã được triển khai và sắp tới Doanh nghiệp cũng sẽ có nguồn thu 

không nhỏ từ việc góp vốn trên.    

 + HĐQT cũng đã phê duyệt và thống nhất phương án bổ xung thêm phương tiện 

vận tải (trong đó có 100 xe Fuso 29 chỗ của hãng Mercedes phục vụ vận tải hành khách 

theo tuyến cố định, 20 xe 5 chỗ của hãng Huyndai dành cho Taxi) để phục vụ cho việc 

mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ hành 

khách trong tương lai.                                                                                                                                  

2.4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

 Về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tiến 

hành thực hiện với các kết quả sau: 

 - Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 

Nam Việt. 

 - Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo 

nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 32.15/NQ-ĐHĐCĐ và Quyết định HĐQT 

số 69.15/NQ-HĐQT. Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược này bị hạn chế chuyển 

nhượng 01 năm. 

 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và 

phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

2014 cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2015 số 125.15/NQ-HH ngày 25/04/2015 và Nghị quyết HĐQT số 211.15/NQ-HĐQT 

ngày 25/06/2015.                                                                                                                      

2.5 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 

Năm 2015 

Thực hiện 

Năm 2015 

Tăng/Giảm 

(%)      

1               Tổng doanh thu  Tỷ.đ 257.961           210.652 -18,34% 

2 Tổng chi phí Tỷ.đ 216.268 168.825 -21,94% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ 41.693 41.827 0,32% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ.đ 32.999 33.083 0,25% 

 Các chỉ tiêu tài chính như Tổng doanh thu và Tổng chi phí năm 2015 không 

đạt như kế hoạch đề ra nhưng khoản Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế lại đạt 
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và tăng so với chỉ tiêu đề ra năm 2015. Như vậy HHG đã vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu 

lợi nhuận cả năm 2015 mà ĐHĐCĐ giao phó. 

 Việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty được thể hiện qua 

các yếu tố sau:  

 -  Do chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của Nhà nước phát huy tính hiệu quả 

cao, đặc biệt là chính sách hạ lãi suất tiền vay nên chi phí tài chính của Doanh nghiệp 

năm 2015  giảm đáng kể so với năm 2014( năm 2014: 15.9 tỷ đồng; năm 2015: 12.4 tỷ 

đồng – giảm 3.5 tỷ đồng). 

 -  Hoạt động chính của Doanh nghiệp là vận tải nên chi phí nhiên liệu chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Việc điều chỉnh giảm chi phí nhiên liệu xuống gần 25% 

so với năm 2014 đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí tăng lợi nhuận. 

 - Hoạt động kinh doanh bán xe ô tô Hyundai Đô Thành và TMT Cửu Long có 

hiệu quả cao. 

 - Một số phương tiện vận tải của Công ty đã hết khấu hao nhưng vẫn hoạt 

động tốt. 

 -  Do chính sách quản lý sản xuất kinh doanh tiết giảm chi phí của Doanh 

nghiệp được áp dụng triệt để nên tránh được lãng phí và thất thoát. 

 -  Khoản lợi nhuận khác thu được từ nhượng bán xe ô tô. 

III. K TăQU ăTHẨMăĐ NHăBÁOăCÁOăTÀI CHÍNH 2015 

Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực kế toán 

Việt Nam và các quy định hiện hành của phát luật quy định, được thể hiện tóm tắt như 

sau: 

M tăs ăch ătiêuătrongăBáoăcáoătàiăchínhăđưăki mătoánănĕmă2015 c aăCôngăty 

   Đơn vị: đồng 

Ch ătiêu   S ăti n 
        

1. Tổng tài sản  336.094.045.858 

2. Nợ phải trả  131.102.778.796 

3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:  204.991.267.062 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  170.149.100.000 

 - Cổ phiếu quỹ   

 - Quỹ dự phòng tài chính  300.000.000 

 - Thặng dư vốn cổ phần  932.107.220 
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Qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện 

trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy 

đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Tình hình tài chính của công ty 

lành mạnh, phản ánh trung thực. 

IV.  K TăHO CHăVÀăKI NăNGH  

 Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông 

thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt 

động của HĐQT và Ban TGĐ và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ 

đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải 

nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ 

đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và 

các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tôt vai trò của mình, Ban Kiểm soát 

có một vài kiến nghị như sau:  

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối 

với sự phát triển trong tương lai của Công ty; 

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng 

cạnh tranh trên thị trường; 

- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo để chủ động 

giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch; 

 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   

 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  33.610.059.842 

4. Tổng doanh thu  
(=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính +Thu 

nhập khác) 

 210.652.607.174 

5. Tổng chi phí 

(=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP 

Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) 

 168.825.164.645 

6. Lợi nhuận trước thuế  41.827.442.529 

7. Lợi nhuận sau thuế   33.083.100.932 
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- Có mục đích sử dụng nguồn vốn vừa huy động phù hợp để tăng cường  hiệu 

quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra 

trong năm 2016. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong  năm 2015 của Ban Kiểm soát kính trình  

Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, 

thành đạt và hạnh phúc. 

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 Xin trân trọng cám ơn! 

  

Thái Bình, ngày 10  tháng 04 năm 2016 

TM.ăBANăKI MăSOÁT 

TR ỞNGăBAN 

 

 

Nguy năThuăH ơng 
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