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IMEU L
TO cmrc VA HOAT DQNG CUA
CONG TV CO PHAN mArs

cçc SAU-VINACOM]r

PHAN MO DAU
I. Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacornin (dtxOi dày gç1 là "Cong ty") disçvc thành
1p theo Lut doanh nghip và theo Quyét djnh sO 2042/QD-BCN ngày 08/08/2006 cüa Bô
trLrng B Cong nghip (nay là B COng thung) ye vic phê duyt phi.rang an và chuyên
COng ty Than Ccc Sáu thành Cong ty CO phân Than Ccc Sáu—TKV (nay là Cong ty CO phân
Than Coc Sáu —Vinacomin).
2. Diu l t chrc va hoat dông cüa Cong ty &rqc xây drng trén Ca sâ:
- Lut doanh nghip so 59/2020/QH 14 d dtrçc QuOc hGi nuâc Cong hOa xA hGi chü
nghia Vit Nam khóa XIV, k5i hp thü 9 thông qua ngày 17 thang 6 näm 2020;
- Diu I mu áp diing cho các Cong ty di chUng ban hành kern theo Thông tu sO
116i2020uTT-BTC ngày 31/12/2020 cüa B Tài chInh huâng dn mt sO diêu ye quân trj cong ty áp
ding dôi vOl cong ty di chüng.
3. Diu l nay duçrc scra d61, bO sung theo Nghj quyt Di hQi dng cO dông thLrOrng
niên Cong ty to ch&c chInh thcrc vào ngày 22/4/202 1.
4. Diu l nay là ca sO phap ly cho mci hot dng cüa Cong ty. Các quy djnh cUa
Cong ty, Nghj quyt ccia Di hOl dOng cO dông và HOi dOng quàn trj khi dLrqc thông qua mt
cáchhqp l, phü hqp vol luât pháp va Diêu l nay, s là nhthig quy tàc và quy djnh rang buOc
dé tiên hành các hot dng kinh doanh.
Chuong I
DINH NGHiA CAC THUIT NG TRONG DIEU L
Diu 1. Giãi thIch tu ngu, thut ngu trong Diu I
I. Trong Diu l nay, nhUng thut ng duOi dày dtrçc hiu nhtr sau:
a) "HOi dng" CO nghTa ia HGi dng quàn trj cia Cong ty dtrqc vi& tAt là "I-IDQr'.
b) uDja bàn kinh doanh" Co nghia là phrn vi dja l' thijc hin các hot dQng kinh
doanh cOa Cong ty, bao gôm trong và ngoài lAnh thô Vit Nam.
c) "VOn diu • là tOng giá trl mênh già cO phn dà bàn hoc dixgc dáng k mua khi
thành 1p Cong ty CO phãn và theo Diêu 6 Diêu l nay.
d) ' VOn có quyn" biu quyt là vOn cO phn, theo dO ngui sO hui.i Co quyn biu
quyêt ye nh0ng van dê thuOc thâm quyOn quyet djnh ccia Di hi dông cO dông.
d) "Lut doanh nghip" là Lust Doanh nghip sO 59/2020/QH 14 duçic QuOc hi nirOc
Cong hOa xà hOi chCi nghia Vit Nam thông qua ngàyl7 thang 6 nm 2020.
e) "Lut chOng khoán" là Lut Ch&ng khoán sO 54/2019/QHI4 dLrçrc QuOc hQi ntthc
Cong hOa xä hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019.

-2g) "Ngày thành 1p" có nghTa là ngày Cong ty dtrqc cp Giây ching nhn dàn k doanh
nghip (giây chUng nhn dang k kinh doanh va các giAy t?i CO giá trj tixang dtrong ln dãu.
h) 'tPháp luât" là tt Ca CáC vAn bàn quy phm pháp lut duçic quy djnh tai Lut ban
hành vAn bàn quy phm pháp lut.
i) 'Ngxi quãn l doanh nghip" là ngtri quãn l cong ty, bao gm Chü tjch Hi dng
quàn trj, thành viên Hi dong quAn tr, Giám dôc VA cá nhân giO chcrc danh quân ly khác theo
quy djnh tai Diêu l Cong ty.
k)" Ngu?i diu hành doanh nghip" là Giám d6c, Phó Giám dc, K Toán trumg Va
ngui diu hAnh khác theo quy djnh cüa Diêu l Cong ty.
I) "Nguô'i có lien quan" là cá nhân hoc t6 ch(rc duçic quy djnh ti KhoAn 23 Diu 4
cüa L4t Doanh nghip; KhoAn 46 Diêu 4 cüa L4t Chrng khoAn.
m) "C6 dông" là cá nhân, t chrc s& huu it nMt mt c phân cüa Cong ty c phAn.
n) "Cs dong sang lip" là c dông so hu It nMt mOt c pMn ph thông và k ten
trong danh sách cô dông sang 1p Cong ty c phAn.
o) "C6 dông iOn" là c6 dong &rçrc quy djnh tai Khoàn 18, Diu 4, Lut Chtng khoán.
p) "C6 tc" là khoAn Igi nhun rOng duc trA cho m& c phn Mng tin mt hoc Mng tài
sAn khác ttr nguôn lçii nhun con 'ai cüa Cong ty sau khi dA thijc hin nghia v v tâi chinh.
q) "Th&i han hoat dng" cO nghTa là thai han hoat dng cüa Cong ty duqc quy djnh tai
Diéu 2 cüa Diéu l nay vA thai gian gia han (neu cO) dtrqc thông qua bang mt nghi quyêt cUa
Dai hQi dOng Co dOng.
r)" SO giao dlch cht'rng khoán" là SO giao djch chng khoAn Vit Nam và các Cong ty con.
s) "Vit Nam" CO nghia là ntrOc Cong hOa xa hi chci nghTa Vit Nam.
2. Trong Diu l nAy, Mt kS' mt tham chiu nAo tOi Mt k' mOt diu khoãn h* vAn
bàn nao s bao gôm cà nhng s&a dôi hoc van bàn thay the ching. Truang hqp các vAn bàn
pháp quy diêu chinh cac ni dung lien quan dn Diêu l nay bj sira dôi, bô sung, thay the thI
nhcrng ni dung lien quan trong Diêu l nay s duqc thijc hin theo ni dung scm dôi, b6 sung,
thay the ccia van bàn pháp quy do. Dai hti dông cô dOng In gn nhât sau do phâi scra Iai Diêu
l cho phi hqp.
3. Các tiéu d (chuang, diu cüa Diu l nay) dtxqc scr ding nhm thun tin cho vic
hiêu nOi dung và không Anh huOng tOl nOi dung cUa Diu l nay.
4. Các t& hoc thut ngIi dtrçc djnh nghTa trong Lut Doanh nghip (nu không mâu
thuàn vOl chci the hoc ng1 cAnh) s cO nghTa tucmg tir trong Diêu I nAy.
Chuong II
TEN, HINH TH(Jt, TR1J so, CLII NIIANH, VAN PHONG Did DLN,
OJA DI]tM KINU DOANH, THUI HN HOiST DQNG vA
NGUOI DI DIN TILEO PHAP LUILT CUA CONG TV
Diu 2. Ten, hInh thü, trig sO, chi nhánh, vAn phOng di din, dja dim kinh doanh và
thôi hn hot dng cüa Cong ty
1. Ten Cong ty:
a) Ten Cong ty vit Mng ting Vit: CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU-VINACOMThL
b)Ten Cong ty vit Mng tiêng Anh: VINACOMIN:COCSAU COAL JOINT STOCK COMPANY.
c) Ten Cong ty vit tat: VCSC

-32. Cong ty CO biu tuvng riêng nhu sau:

VINACOMIN - COC SAU COAL JOINT STOCK COMPANY

3. Cong ty là cOng ty c phn có tu cách pháp nhân phü hçp vOi pháp lut hin hãnh cOa
VietNam.
4. Cong ty là Cong ty con cOa Tp doàn Cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam do
Tp doàn chi phi thông qua t l nâm giUcô phân chi phOi ti Cong ty, thông qua thuting
hiu cCia Tp doàn hoc thông qua các quyên chi ph6i khác theo quy djnh cüa pháp 1ut va
quy chê quàn l ni b cüa Tp doàn.
Tái nguyen, trti luqng than do Cong ty dang khai thác là tài san thuc sâ hUu Nhà nuàc
giao cho Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam là dai din thO sc ht?u Nba nuâc
thong nhãt quàn I' và khOng tInh vao giá tn tAi san cOa Cong ty. Tp doàn Cong nghip Than Khoang san Vit Nam giao cho Cong ty quán ltãi nguyen, trO lucmg than nay Va hang nãm
Cong ty khai thác than cho Tp doàn theo H9p dOng kinh tê ye vic phôi hçp kinh doanh gifla
Tp doàn và Cong ty.
5. Cong ty duçic phdp s0 dicing nhAn hiu "TKV" và "VINACOMIN" ca Tp doàn Cong
nghip Than - Khoang san Vit Nam a ten gçi cüa Cong ty bang tiêng Vit và tiêng Anh theo Quy
ché sCr dung nhãn hiu cOa Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam Va quy djnh cCia
pháp lut.
Ngoài cac quy djnh trong Diu I nay, Cong ty có trách nhim thrc hin các quyn và
nghia vii cOa Cong ty con dOi vài Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam theo
Diêu lê cUa Tp doàn và các quy ché quan l' trong ni bG Tp doàn ma Cong ty là mt thành
viên.
6. Tri sâ dang k2 cüa Cong ty:
- DIa chi

: Phing Cam PhU — Thành ph6 Cam Phà - Tinh Quàng Ninh.

- Diên thoai

: 02.033.862062.

- Fax

: 02.033.863936.

- E-mail
- Website:

cocsautkvgmail.com
: www.cocsau.com

7. LAy ngày 01 thang 8 hang näm là ngày truyAn thng cOa Cong ty cô phân Than
Sáu — Vinacomin.

Ccc

8. Cong ty CO th thành 1p chi nhánh và van phong dai din t?i dja bàn kinh doanh d
thrc hin cac mvc tiêu hoat dng cOa Cong ty phü hqp vâi Nghj quyêt cOa HOi dng quãn trj
vã trong phm vi lut pháp cho phép.
9. Trfr khi chAm dcrt hoat dng trtràc th&i han quy djnh tai Khoàn 2 Diu 58 hoc gia
han hoat dung theo quy djnh tai Diêu 59 Diêu l nay, thi han hoat dung cOa Cong ty là vô
han ké t& ngày thành lip.
Diu 3. Ng,r&i dai din theo pháp lu@ cüa Cong ty
Cong ty Co 01 Ngtroi di diCn theo pháp Iut là Giám dOe COng ty, Nguài di din theo
pháp lut CO quyên han và nghTa v theo quy dlnh hin hành cCa pháp lut va quy chê quãn l ni
b ca Cong ty.
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MVC TIEU, PHI4M VI KINH DOANH VA HO3T DQNG CUA CONG TV
Diu 4. Miic tiêu hot dng cüa Cong ty
I. Mic tiêu hot dng ca Cong ty là tM da hoá các khoán lcd nhun hqp l cho Cong
ty, tAng lqi ttrc cho cac c dông, dOng gop cho Ngân sách Nhà nuàc, dAm bAo quyn lqi cho
nguôi lao dQng va không ngmg phAt triên Cong ty ngAy cAng Ian mnh.
2. NgAnh ngh kinh doanh cUa COng ty:
Ten nganh

STT

MA ngành
0510 (chInh)

I

Khai thAc va thu gom than cCrng

2

KhaithAcqungsät

0710

3

SAn xut d u6ng không cn, nixàc khoáng

1104

4

SAn xut sAm, 1p cao su; dp và tái ch 16p cao su

2211

5

San xut sAn phm khác tr cao su

2219

6

SCra chca thit bi khAc

3319

7

PhAdO

4311

8

Vn tAi hAng hOa dtr&ig st

4912

Vn tAi hang hOa &thng thCry ni da
- Vn tAi hAng hOa dung thCry ni dja bang ph.rng tin Ca giâi

5022

10

Khobaiva1uugiUhAnghOa

5210

11

DjchvihxutringAnngAy

5510

12

NuOi trng thCiy sAn bin

0321

13

Hot dng djch v h trq khai khoAng khác

0990

14

SuachUamáymóc,thiêtbi

3312

15

Lp dt mAy mOe vA thit bj cong nghip

3320

16

BAo duOng, sCra chCra 0 to vA xe cO dng ca khAc

4520

17

Vn tAi hAnh khách dtrang b trong nOi thAnh, ngoi thAnh (trCr
vn tAi bang xe but)

4931

18

Khai thAc cIA, cAt, sOi, dt set

0810

19

Khai thAc và thu gom than bun

0892

20

Rèn, dp, ep vA cAn kim 1oi; Iuyn bt kim 1oi

2591

21

SCra chUa cAc sAn phm kim 1oi diic sn

3311

22

Khai thác, xCr 1,2 vA cung cp nuàc

3600

23

ThoAt nircc va xcr l niràc thAi

3700

24

XAydçrngnhàdâ

4101

25

XaydijngnhàkhOngdêâ

4102

26

ChunbjmtbAng

4312

27

LApdthth6ngdin

4321

-5STT

Ten ngành

MA ngành

28

San xut may khai thác mô và xAy dirng

2824

29

SCra cha thi& bj din t& và quang h9c

3313

30

SCrachi1athiétbjdin

3314

31

Vn tái hang hOa bang duing b

4933

32

Nhà hAng vA các djch vi An ung phçic vi km dng

5610

Cung cAp djch vv An ung theo hqp dng không thumg xuyên
vol khách hang

5621

34

Khai thác và thu gom than non

0520

35

San xuAt các cAu kiên kim loai

2511

36

SCra chQa và bAo duo!ng phLrang tin 4n tAi (trr o to, mô to, xe
may và xecó dng c khác)

3315

37

SànxuAtdin

3511

38

Truyntaivaphânph6idin

3512

39

Ban buôn 4t 1iu, thit bj khác trong xây dung:
- Chi ti&: ban buôn dAt dá, dá, cat, sÔi, dAt set, dixçc khai thác
vàJhoc dtrqc san xuât ttr nguón dat dá do thai trong khai thác mô.

4663

40

Kinh doanh các ngAnh ngh khác phü hçip vài quy djnh cOa pháp luât.
Diu 5. Phm vi kinh doanh va hot dng cüa Cong ty

I. Cong ty dtxçrc phep tin hành hot dng kinh doanh theo các ngành ngh quy djnh
ti Diêu l nay dA dang ks', thông báo thay dôi ni dung dAng k vài ca quan dang k kinh
doanh va dA cong bô trén cong thông tin dang ky doanh nghip quOc gia.
2. Cong ty co th tin hành hot dng kinh doanh trong các linh vrc khác duqc pháp
Iut cho phep vA dirqc Di hQi dOng cô dông thông qua.
ChLro!ng IV
VON niEu L, CO PHAN, CO BONG SANG LJP
Diu 6. V6n diu I, c phAn, c dông sang 1p
I. Vn diu 1:
a) V6n diu 1 cüa Cong ty là 324.96 1.050.000 VND (bang chTh Ba trAm hai muoi bn
t' chin trAm sáu mui môt triu không trAm nAm much nghin dtng). Von diéu 1 cOa Cong ty
di.rçc chia thAnh 32.496.105 cO phân vâi mnh giá là 10.000 VND/cô phAn.
b) Cong ty cO th thay di m(rc v6n diu l (tAng, giâm v6n diu 1) khi duçic Di hi
dong cô dOng thông qua và phi hçp vâi các quy dlnh côa pháp lut.
2. Co phAn:
a) Các c phAn cCia Cong ty vào ngày thông qua Diu l nAy du là c6 phAn ph6 thOng. Các quyn
va nghia vii cua cô dông näm gi tmg loi cô phãn duc quy djnh ti Diêu 12 Diêu 13 cüa Diêu t nay.
C phAn phó thông duçxc dung lAm tài san cc sâ d phát hành chirng chi kru k)2 không CO
quyên biêu quyêt duqc gi là CO phAn phO thông ca sà. Chüng chi km k9 khOng CO quyn biu
quyêt cO lçxi Ich kinh tê va nghia vii tuong Crng vài c phân phô thông co so, trir quyn biêu quyêt.
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Di hôi dong cô dông và phi hqp vài các quy djnh cCia pháp 1ut.
c) C phAn ph thông khong th chuyn di thành c hAn uu dAi. C phAn uu di có
the chuyên dôi thành cô phân phô thông khi di.rçic Dai hi c dông thông qua.
d)Chàobáncphân:
- Chào ban c phn là vic Cong ty thng them s krcmg c phn, loi c ph.n duç quyn chào
bàn và bàn các cô phân dO trong qua tiinh hot dng dê thng vOn diêu l.
- Chào ban c phn d tAng v6n diu le dirçic thtrc hin theo mt trong các hInh thlrc quy djnh
tal Khoãn 2, Diêu 123 Lut Doanh nghip gôm:
(I) Chào bàn cho các c dOng hin hüu;
(ii)Chào bàn c phn riêng lé;
(iii)Chào bàn c phAn ra cong chüng;
- Vic chào ban c phAn clia Cong ty thiie hin theo các quy djnh tti các Diu 123,124, 125 cüa
Lut Doanh nghip và quy djnh cüa pháp 1ut ye chimg khoán.

d) Bàn c ph.n
Hi dng quán tn quy& djnh th?i dim, phucmg thirc và giá bàn c phAn. Giá bàn c ph.n
không duQt thâp hon giá thj tn.rmg ti thai diem chào bàn hoc giá trj duç ghi trong s sách cOa cô
phân ti thai diem gân nhât, thr tnräng hçip quy dlnh t?i Dièu 126 Lut Doanh nghip phãi duc Di
hi dông cô dong chap thun.
e) Mua li cO phn
Theo quy& djnh clia Di hi dng c dOng, Cong ty có th mua Iai không qua 30% tng S6 C
phân phô thông dA bàn theo quy djnh ti Diu 133 Lut Doanh nghip. çô phân duçic COng ty mua li
theo quy djnh t?i Diêu 132, 133 Lut Doanh nghip duçc coi là cO phân chua bàn theo quy djnh ti
Khoãn 4, Diêu 112 Lut Doanh nghip. Cong ty phài lam thu tiic diêu chinh giãm von diu l ttxong 1mg
vài tong gia trj mnh giá các cO ph.n duçt Cong ty mua lai trong thai hn 10 ngây, kê tr ngày hoàn
thành vic thanh toán mua 1i cO phn, tnr tnirang hçip pháp lut ye ch1mg khoán cO quy djnh khác.
qua bang van bàn va phü hçip vOi quy djnh cUa pháp 1ut ye ching khoãn va thj tnrOng ch(rng khoán.
3. C6 dong sang 1p là có dông tham gia xây dirng, thông qua và k ten vào bàn Diu 1 dAu tiên
cüa COng ty. Ten, dja chi, s6 hrçing Co ph.n và các chi tiet khác cCia các Co dông sang 1p duc nêu ti
ph lc dInh kern diu l nay. Tn.rông hçp Co dOng sang Ip chuyên nhtrçmg Co phân theo quy djnh ti
Diêu 9 Diêu l nay, thi duong nhiên không cOn là Co dông sang 1p cüa COng ty, Co dOng nhn chuyên
nhtxçmg CO phn Co cac quyen và trách nhim theo quy djnh clia pháp lu.t và quy djnh ti Diêu 1 nay.
4. T' l sâ hüu c6 phn CO quyn biu quy& elm Cong ty d6i vOl nhà dAu tu nuOc ngoài nho
hon hoac bang 35% tong sO cO pMn co quyên biêu quyêt cüa Cong ty
Diu 7. Chung nhn c6 phiu
I. Co dOng elm COng ty duçic cp chlmg nhn c6 phiu tuong 1mg vài s6 C6 phn và loi C6
phân sO hOu.
2. C6 phiu là loi chlmg khoán xác nhn quyn và lqi Ich hqp pháp elm nglxäi sO hu
dOi vài mt phân vOn cO phan cöa to ehuic phát hành. c6 phiu phai cO dày dü các nOi dung
theo quy djnh ti Khoãn I Diêu 121 Lut doanh nghip.
3. Trong thai han 30 ngày k tr ngày np dy du h so d nghj chuyM quyn sO hu C6 phAn
theo quy djnh cüaCông ty hoc trong thai hn hal (02) tháng (hoc Co the lâu hon theo diêu khoãn phát
hành quy djnh) ké tlr ngày thanh toàn dày dü tiên mua Co phântheo nhu quy djnh ti phuong an phat
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phân không phâi ã cho Cong ty chi phi in chng nhn c6 phiu hoc bt k' mQt khoân phi gi.
4. Tnthng h9p c phiu bi mt, bj htr hông hoc bj hy hoi di.rài hInh thCrc khác thI c
dông dLx9c Cong ty cap li CO phiëu theo dë nghi cUa cô dông dO. Dë ngh ccia c dOng phãi bao
gOm các ni dung sau dày:
a) Thông tin v c phiu dA bj mat, bi his hông hoc bj hiy hoi duài hInh thCrc khác.
b) Cam kt chju trách nhim v nhfrng tranh chip phát sinh tr vic cp lai c6 phiu mài.
Diu 8. Chüng chi chfrng khoán, so däng k cO dông
1. ChCrng chi trái phiu hoc các chCrng chi chCrng khoán kháe eUa Cong ty (trfr các this
chào bàn, cac chüng chi tm thii và cac tài 1iu tlxang tir), Se dirge phát hành có dâu cüa COng
ty vàchU k mu cüa dai din theo pháp Iut cüa Cong ty, trr trtrng hcip ma các diêu khoãn
va diêu kin phát hành quy djnh khác.
2. SO dang k cO dong:
a) Cong ty Ip va hru gii sO däng k CO dông tr ngày dirge cOp GiOy chtng nhn dang
k' doanh nghip. CO dông phO thông và cô dOng ixu dài khác CO th dtrgc dang k vào các sO
khác nhau. So dang k co dông It nhât phãi có các ni dung sau:
- Ten, trii sä chInh cia Cong ty.
- TOng sO cO phAn dirge quyn chào ban, loi cO phOn thrqc quyn châo bàn va tOng sO
cô phân dtrçc quyên chào bàn cia trng loi.
- TOng sO cO phn dà ban ca trng loi và giá trj vOn cüa cO phOn dà gop.
- Ten cô dông disge sap xêp theo van ehü cái, dja ehi thung trü, quOc tjch, so the can CuaC;;u
cong dan, Giây churng minh nhân dan, H chiêu hoc chng thc Ca nhân hqp pháp khác dôi vri cOiJ,
dông Ia cá nhãn, ma so doanh nghiêp hoAc sO quyêt dinh thanh lap, dia chi tru sa chinh dôi vi
dong là to chirc, so krgng cô phân tmg loi cUa môi cO dông, ngày dang k eô phân.
b) SO dang k cO dông cO th dirge 1p và hru trO bang vAn bàn hoc bang tp dCl Iiu
din tcr. So clang ky CO dong cO th dirge itru trC ti trip sâ ehinh cOa Cong ty hoc rnYi khác
nhirng phãi thông báo bang vAn bàn cho ca quan clang k kinh doanh Va tOt cã các cô dông
biet. Các CO dông CO quyén xem xét và nhn dirge bàn sao danh sách cO dông Cong ty trong
gi& lam vic ti noi hru gi so clang k cô dông.
3. Trung hçrp cO dOng CO thay dOi dja chi thixông trO thi phài thông báo kip thri vâi
Cong ty d cp nht vào so dang k' cô dOng. Cong ty không chju trách nhim v vic không
lien lc dugc vài cô dông do không duqc thông báo thay dôi dja chi cia CO dông.
Diu 9. Chuyn nhirçrng cO phAn
1.TOt cã các cO phOn du cO th duç tir do chuyn nhugng thr khi Diu i nay và pháp lut có
quy djnh khác. Co phiêu niêm yet hoc clang k' giao dlch trên Sâ giao djch chCrng khoán se duç
chuyên nhuçnig theo các quy dnh cUa pháp lut ye chCmg khoán và thj trueing ch(mg khoán.
2. CO phn chisa du9t thanh toán dy dU không dugc chuyn nhugng Va hirâng eáe quyn igi
lien quan nhi.r quyên nh.n cO tcrc, quyên biêu quyët, quyên nhn cO phieu phát hành dé th.ng vOn cO
phân tr nguôn vOn chü sâ hihi, quyên mua eô phiéu mài chào ban.
3. Trong vông 3 nam k tir ngày thành lap, cáe cO dOng sang Ip phâi c1ng nhau nm gi
It nhât 20% tong so c0 phAn phô thông cüa Cong ty ti th&i diem dAng k' doanh nghip. Co dông
sang ip cO quyên tr do chuyên nhugng Co phân phO thông cüa mIrth cho cO dOng sang 1p khác.
Tnrmg hçip chuyên nhixcmg sO cô phán nay cho nhQng ngtrri không phãi là cô dông sang 1p thI
can phâi có sir dông ' cüa Di hi clông Co dông. Trong trLrng hqp nay, cO cong dir djnh chuyên
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chuyên nhirçrng dLrcmg nhiên tri thãnh cO dông sang 1p cCa Cong ty.
4. Trfr khi Fbi d6ng quán tn CO quy djnh khác (phü hçip vài quy djnh ca Lut Doanh
nghip), tat cà các cô phân chuyên nhucmg déu cO th th,rc hin thông qua vic chuyn nhtxqng
bang van bàn theo cách thông thuóiig, hoc theo bat kS' each nào ma I-IDQT cO the chap nhn. CO
phiêu dà niêm y& hoc dang k giao djch phài duqc chuyên nhixqng thông qua Sâ giao djch
chCrng khoán phO hçp vâi cac quy djnh cüa U ban ch(rng khoán Nhà nrOc vâ Sâ giao djch chCrng
khoán. Giây tä chuyên nhixçmg phài duqc ben chuyên nhuçing và ben nhn chuyên nhuçvng hoc
di din u quyên cüa h9 k2. Ben chuyên nhuçrng vn là ngixi s hü'u cô phan cO lien quan cho
den khi ten cUa ngtthi nhn chuyên nhtrçmg dtrqc dang k vào so dng k cô dông (tr& tru&nghcip
ben chuyên nhtrqng Ciy quyên cho ben nhn chuyn nhixcing tham dir Dai hOi cô dông diên ra
trong thii gian dO theo quy djnh ti Lut Doanh nghip).
5. Trong trung hçip mt c6 dOng bj chét h* duqc ca quan Nhà nuâc cO thám quyn tuyen
bô là mat tIch, nhUng ngtxäi thra kê hoc nhung ngtri quãn i" tài san cüa nguäi chét, nguii mat tIch
se ducic Cong ty thtra nhn là nguOi (hoc nhüiig nguO'i) duy nhât CO quyen hoc huâng Içi dOi vài cO
phân, nhLmgquy djnh nay không giãi toa tài san cüa cô dông dà ch&, dA mat tIch khoi mci trách
nhiêm gan lien voi bat ky Co phan nao ma ngixn dO näm gi Tnrang hqp cô phan cua cO dông bi
chet, mat tich ma khong co nguGl thua ke, ngtri thu ke tu choi nhn thus ke hoc b truat quyen thLra
kê thi sO cô phan dO duçic giai quyêt theo quy djnh cUa pháp lut dan sir.
6. C6 dOng cO quyn tang cho mQt phan hoc toàn bQ c phan cüa mInh t.i Cong ty
cho Ca nhân, tO chtrc khác; scr dung Co phân dê trã nq. Trtrng hqp nay, cá nhân, to chCrc dixçc
tang cho hoc nMn trã nq bang cô phân sê là cO dong cüa Cong ty.
7. Truäng hçp c dOng chuyn nhixqng mQt s c6 phAn thI c phiu cü bj hOy bô và
Cong ty phát hành cô phiu mài ghi nhn so cô phân dà chuyên nhi.rçing và so c phân cOn li.
8. Ca nhân, t chic nhn c6 phAn trong các trung hqp quy djnh ti Diu nay chi trâ
thành cO dong Cong ty tfr th&i dim các thông tin cCa h quy djnh ti Khoãn 2 Diu 122 cüa
Lut doanh nghip dirge ghi dAy dC vào s däng k cô dong.
Diu 10. Thu hai và thanh toán mua c phan
I. Tri.räng hqp c dông khOng thanh toan day dü và dAng hn s tin phái trã mua
phàn, HÔI dong quãn trl thông báo và cO quyên yêu câu CO dOng do thanh toan so tien cOn Ii
cüng vói lAi sut tren khoân tiên dO va nhung chi phi phat sinh do vic khong thanh toán day
di gay ra cho Cong ty theo quy djnh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phãi ghi rO thai hn thanh toán mâi (ti thiu là bay
(07) ngày kê tr ngày gcri thông báo), dja diem thanh toán và thông báo phãi ghi rO trumg hçip
khOng thanh toán theo dOng yêu câu, s6 c phAn chua thanh toán hêt se bj thu hi.
3. Hi dng quãn trj cO quyn thu hi các c phan chira thanh toán day dü và dOng
hn trong trung hqp cac yêu cau trong thông báo neu trên không dirge thrc hin.
4. Nu sau thii hn quy djnh, c dOng chua thanh toán hoc chi thanh toán duçrc mOt
phân so cô phan cia dang k mua thi thirc hin nhix sau:
a) C dông chtra thanh toán toàn b s c phAn cia dang k2 mua së throng nhiên khOng cOn
là co dOng cia Cong ty và không dirge chuyên nhuçrng quyên mua cô phân dO cho ngtx&i kháe.
b) Co dOng chi thanh toán mt phan so co phan cia dang k9 mua se cO quyn biu
quyêt, nhn Igi t(rc Va CáC quyên khác ti.rcrng (mg vài sO cô phan ciA thanh toan; không dirge
chuyên nhixçrng quyên mua sO cô phàn chua thanh toán cho ngiri khác.
c) SO CO phn chi.ra thanh ton di.rgc coi là CO phàn chua ban vâ Hi dOngquân trj cO quyn
thu hôi các cO phân chira thanh toán dày dü va dOng hn trong tni.r?Yng hgp cáe yêu câu trong thông báo
nêu ti Khoãn 2 Diêu nay không dirge thijc hin và quyêt djnh phuc'ng an xCr 1,2 tiOp theo.
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Diéu 112 Lut doanh nghip. Hi dng quãn trj cO th trc tip hoc üy quyn bàn, tái phãn pMi
hoc giãi quyét cho ngi.räi cia sà hQu cO phàn bi thu hi hoac các di tircxng khác theo nhfhig diu kln
và each thcre ma Hi cong quan trj thây là phü hçp.

6. C dong nm giCi c phAn bj thu hi do chixa thanh toán hoc chua thanh toán ciCi s6 c
phAn da clang k s phai ttr bô tu câch cO cong d& vOi nhfthg c phân do, nhtrng vn phài thanh toán
tAt cA cAc khoãn tiên cO lien quan cong vài tiên lAi (tInh theo lAi suât tiên gCri không kS' h?n VNE) ti
ngân hang ma Cong ty ma tAi khoàn) vao thai diem thu hi theo quyêt djnh cCia HOi dông quãn trj ké
tir ngày thu hôi cho den ngày thirc hin thanh toán. Hi dng quàn tij cO toàn quyn quyat djnh vic
cuOng chê thanh toán toàn b giá tij cô phiêu vào thai dim thu hôi hoc cO th min giam thanh toán
mOt phãn hoc toàn bO s6 tiên dO.
7. Thông báo thu hi së duçc gCii dn nguOi nâm giQ c phn bj thu hi tnràc thai dim thu hi.
Vic thu hôi v.n cO hiu lt kê cá trong truorng h9p cO sal sOt hoc bAt can trong vic giri thông báo.
8. C cong chua thanh toãn h* chira thanh toán d s c ph.n dA clang k? mua phãi chju trãch
nhim iircmg (mg vOi tong giA trj rnnh gia cO phân cIA clang k' muadOi vói các nghTa vii tai chinh cCia
Cong ty phát sinh cho dOn khi cO phan bj thu hôi.
Chirong V

c CAU TO CH(J'C, QUAN 'ri.j vA KIEM SOAT
Biu 11. Co cu ti chüc, quAn trj Va kim soAt cüa Cong ty
Ca cu t6 ch(mc quàn 1', quAn trj và kim soAt eOa Cong ty bao gm:
1.Di hi dng c dong là ca quan quyét dlnh cao nhAt cOa Cong ty.
2. HQi dng quAn trl do Di hQi dng c dông bu ra, là co quan quAn 1,2 Cong ty, Co
toàn quyên nhân danh Cong ty d quyt dnh, thrc hin cac quyn và nghia vu cüa Cong ty
khOng thuc thâm quyên cóa Dai hi dông cô dông.
3. GiAm dc là nglrOi diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa Cong ty; chju sir
giAm sAt cCia Hi dông quãn trj va chju trách nhim trtràc Hi dOng quAn trj vA trtrac pháp lut
ye vic thirc hin cAc quyOn và nhim vu dLrçlc giao.
4. Ban kim soAt do Dai hQi dng c dông bu ra d thijc hin giam sAt HOi dng quAn
tn, Clam doe trong vic quãn l va diêu hành Cong ty; ehju trAch nhim truàc Di hi dng
co dông trong thijc hin cAc nhim vu thrçc giao.
Chirong VI
CO BONG vA BA! HQI BONG CO BONG
Diêu 12. Quyn cüa c1 dông
I. Co dông ph thông có cae quyn sau:
a) Tham dir, phAt biEu trong cuc hçp Dai hi dng có dOng Va thi,rc hin quyên biêu
quyt trlrc tip hoc thông qua nguäi di din theo iy quyn hoc hInh thCrc khAc do DiOu 1
Cong ty, phAp lut quy djnh. Mi c phân phô thông cO mt phiêu biOu quyOt.
b) Nhn c6 tCrc vài m(mc theo quy& djnh cüa Di hOl dng c cong.
c) Uu tiOn mua c phn mai wang &ng vâi t5' l sâ h(u c ph&n ph thông cia t(mng C6
dông trong Cong ty.
d) Tir do chuyn nhtrng có phàn cUa minh cho nguOi khAc, tr(m tring h9p quy djnh ti Khoãn
3 Diêu 120, KhoAn I Diêu 127 LuAt Doanh nghip và quy djnh khAc cUa phAp lut cO lien quan.
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dong có quyên biêu quy&; yêu cau scm dôi thông tin khong chInh xác cüa minh.
e) Xem xét, tra cru, trIch 1c hoc sao chip Diu 1 Cong ty, biên bàn hçp Di hQi
dông cô dOng và Nghj quyêt Dai hOi dng c6 dông.
g) Khi Cong ty giài th hoac phá san, duqc nhn mOt phn täi san con 1i ti.rccng crng
vài t I sâ hOu cO phân ti Cong ty.
h) Yéu cu COng ty mua Ii c phn tiong các trlxOrlg hgp quy djnh ti Diu 132 Lut Doanh nghip.
I) Dtxçic d6i xCr bInh dâng. Mi c phn cüa cüng mt Ioai du to cho c dông sâ hu
các quyên, nghia v và lqi Ich ngang nhau. TrtrOng hçip Cong ty có các Ioi cô phân ixu dài,
các quyên va nghia v gan lien vâi các loi cô phân iru dài phai duqc Di hOi dOng cO dong
thông qua và cong bO day dü cho cO dOng.
k) Duçrc tip cn dÀy dü thông tin dlnh k' và thông tin bt thixmg do Cong ty cong b
theo quy djnh ca pháp 1ut.
I) Di.rçxc bào v các quyn, Içri Ich hçrp pháp cüa mmnh; d ngJij dinh chi, hüy bO nghj quy&,
quy& dlnh cCia Di hi dong cO dông, HOi ding quãn trj theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip.
m) Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp lut và Diu l nay.
2. C dông hoc nhOm c dông sâ htu tr 05% (nm phÀn tram) tóng s c6 phÀn ph6 thông
trô len có các quyên sau:
a) Yêu cAu Hi dng quàn trj thirc hin vic triu tp hpp Di hi ding c6 dOng theo
cac quy dlnh ti Khoán 3 Diêu 115 và Diêu 140 Lut Doanh nghip.
b) Xem xét, tra cthi, trIch lc só biên bàn vàngh quy& quyt djnh cCia Hi dng quán tij, báo cáo
tài chInh bàn niên va hang näm, báo cáo cCia Ban kiem soát, hçp dông, giao djch phãi thông qua HOi clong
quãn tij va tãi lieu khác, trü tâi lieu lien quan den bI mt thirong mgi, bi mt kinh doanh cCia COng ty.
c) Yêu cAu Ban kim soát kim tra tcmg vAn d c th lien quan dn quàn l, diu hành
hot dng cCia Cong ty khi xét thAy can thi&. Yêu cAu phài bang vAn bàn và phài bao gôm các
nOi dung sau dày: h9, ten, dja chi lien lc, quôc tjch, so giAy t pháp l cüa cá nhán doi vài cO
dOng Ia ca nhàn, ten, mA sO doanh nghiêp hoAc sO giAy t phap ly cua to chuc, dia chi tru s
chInh doi vOi cô dOng là to chüc; sO h.rqng CO phân và th&i diem dang k cô phân cüa tfrng cO
dOng, tOng sO cO phAn cUa cã nhóm cO dOng và t l sâ hu trong tong so cô phân ccia Cong
ty; van dê can kiem tra, mvc duch kiêm tra.
d) Kin nghj vAn d dira vào chuang trInh hçp Dai hi ding cO dông. Kin nghj phãi
bang vAn bàn và duçc gui dn Cong ty chm nhât là 03 (ba) ngày lam vic truàc ngày khai
mc. Kiên nghj phài ghi rO ten cô dong, so hrçmg tcmg Ioi cô phAn cüa cô dOng, vAn dê kiên
nghj duxa vào chuxrng trInh hçp.
ci) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu I nay.
: CO dOng hoc nhóm CO dOng su hu t(t 10% tOng sO cO phAn phO thông trâ len có
quyên dê ccr ngri vão Hi dOng quàn trj, Ban kiêm soát. Vic dé ccr ngLri vào HQi dOng
quàn tr và Ban kiêm soát thirc hin nhLr sau:
a) Các cO dOng phO thông hçip thành nhOm d d cCr ngui vào HGi dOng quãn trj và Ban kiAm ct*
phài thông báo ye vic h9p nhóm cho cac cO dOng dir hp biêt inr khi khai mic Dai hi dOng cO dOng.
b) Can cCr sO luçmg thành vien Hi dOng quán trj và Ban kim soát, cO dOng hoc
nhóm cO dOng quy djnh ti khoàn nay dirqc quyn dé c(t mt hoc mt sO ngu?i theo quyêt
dinh cüa D?i hi dOng CO dông lam (mg cCr viên Hi dOng quàn trj và Ban kiem soát. TrLrYng
hçrp sO (trig cCr viên dLrçrc co dOng hoc nhóm co dong dê cCr thAp hcm so (mg cCr vien ma hç
duçrc quyên dé cCm theo quyêt djnh cüa Di hi dOng cO dOng thi sO (mg cCr viên cOn li do HQi
dOng quãn tn, Ban kiêm soát va các cO dông khác d ccr.
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1. Tuãn thu Diu l Cong ty và các quy ch cUa Cong ty; chip hành các quy& djnh,
nghj quyêt cta Di hi dong cô (lông vã HDQT Cong ty.
2. Tham dir cãc cuOc hQp Di hi dng c (lông vã thc hin quyn biu quyt thông
qua các hInh thCrc sau:
a) Tham dir và biu quyt trrc tip tai cuOc hçp.
b) Uy quyn cho ngtxii khác tham dir và biu quyt ti cuc hQp.
c) Tham dij vã biu quy& thông qua h9p tri.it tuyn, bO phiu din t1.r hoc hInh thUt din tCr khác.

d) GCri phiu biu quy& dn cuc hçp thông qua thu. fax, thu din tCr.
3. Thanh toán tin mua c6 phn dA (lAng k theo quy djnh; không duçxc rut vn dä gOp
bAng co phân phô thông ra khOi Cong ty dual mi hlnh thc, trlr truäng hp Cong tyhoc
ngtxi khác mua lai cô phân. Tru&ig hq cô (lông rut mt phân hoc toàn b vn Co phân dA
gop trái vi quy djnh tai khoãn nay thI cô (lông dO và các thành viên HDQT và nguYi da1 din
theo pháp lut cüa COng ty phãi cUng lien (lài chju trâch nhim ye cAc khoAn n và nghTa VI;1
tài san khác ccia Cong ty trong pham vi giá trj cô phn (lA bj rUt và cAc thit hal xAy ra.
4. Cung cp dja chi chinh xác khi (lAng k' mua c6 phn.
5. Bào mt các thông tin duçxc Cong ty cung cp theo quy djnh tai Diu l Cong ty và phap lut;
clii sCr dung thông tin (lucre cung cap dê thirc hin và bão v quyên và lçiri Ich hçrp pháp cUa mmnh; nghiêm
cam phát tan hoc sao, gCri thông tin duçx Cong ty cung cap cho t6 chUt, cá nhân khác.
6. Hoàn thành cac nghia vv khác do Iut pháp quy djnh và Diu l nay.
7. Chu trách nhim Ca nhãn khi nhân danh Cong ty duài mi hlnh thrc d thirc hin
mt trong cAc hành vi sau dày:
a) Vi phgm pháp lut.
b) Tin hành kinh doanh và các giao djch khác d tu lqi hoc phic vii Içri Ich cUa to
ch(rc, cá nhân khác.
c) Thanh toán các khoân ncr chua dn han truâc nguy ca tai chInh cO th xãy ra (l61 vâi Cong ty;
8. C (lông lan có nghTa vii cCia c (lông theo quy djnh dUa Lut doanh nghip, ngoài
ra phãi dam bào tuân thu các nghia vii sau:
a) C (lông Ian không (lucre lcri ding uu th cUa mmnh gay ành huâng(lên các quyn,
lçri Ich cCia COng ty va cUa các cô (lông khác theo quy dnh cUa pháp lut vâ Diêu l Cong ty.
b) C6 (lông Ian cO nghia vi cong b6 thông tin theo quy (ljnh cUa pháp lut.
Diu 14. Dai hi thng Co (lông
I. Dal hi dng c (lông gm tht câ c (lông cO quyën biêu quyêt, là co quan quyt djnh cao nhit
cUa Cong ty. Dai hi (lông cO (lông h9p thixong niên mi nim mt lan và trong thOi hn bôn (04) tháng
kê tlx ngày két thUc näm tài chInh. Hi (lông quân in quyêt (ljnh gia hn hp Dgi hi (lông cô (lông
thuang niên trong trirOng hçrp cn thit, nhi.mg khOng qua 06 thang ké tr ngày k& thUc näm tài chinh.
Ngoài cuOc hp thuOng nién, Dgi hOi (lông Co (lông cO th hçp bat thu?irng. Dja diem hop Dgi hOi (lông
cO (lông duct xác (lnh là ncri chU ta tham dir hp và phâi a trên lânh thô Vit Nam.
2. Hi (lng quãn tr triu tp hçp Dai hi ding c (lông thumg niên và hra chn (lja
(hem phU hçrp. Dai hOi (lông cô (lông thtr?ng niên quyêt (ljnh nhng van dé theo quy djnh cUa
pháp lut và Diêu lê cong ty, (lc bit thông qua báo cáo tài chmnh nAm (luqc kiêm toán.
Trtr&nghqp Báo cáo kiêm toán báo cáo tãi chInh nAm dUa Cong ty cO các khoàn ngoi tr&
tr9ng yêu, ' kiên kiêm toán trái ngucrc hoc tr chôi, COng ty phài mri dgi din to chüc kiêm
toán (lucre chap thun thrc hiên kiêm toán báo cáo tài chInh cCia Cong ty dir hp Dai hQi (lông
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tham dr hçp Di hi dông c dOng thträng niên ccia Cong ty.
3. Hôi d&ig quán trl phãi triu tp hçp Di hOi dng c dong bAt thng trong cac
tris&ng hqp sau:
a) HOi dng quãn tn xét thAy cAn thit vi 1i Ich cüa Cong ty.
b) s6 krqng thành viën HQi dng quãn tr, Ban kim soát cOn 1i It hn s6 lixqng thành
vién tôi thiêu theo quy djnh ccia pháp 1ut.
c) Theo yêu cAu cCia c dong hoc nhóm c dông quy djnh ti Khoán 2 Diu 115 cCia Lut
Doanh nghip; yêu câu tniu tp h9p Di hi dng co dông phãi duçc the hin bang van bàn, trong
dO nêu rO I do và miic dich cuc hçp, cO dü chü k cUa các c6 dông lien quan hoc van bàn yêu câu
duqc Ip thành nhiêu bàn va tp hçvp dü cht? k)2 cüa CáC cO dông cO lien quan.
d) Theo yêu cAu cüa Ban kiAm soãt.
d. Các trLràng hçp khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l nay.
4. Tniu tp hp Di hOi dng c dOng bat thxng
a) Hi dng quàn trl phãi triu tp hçp Dai hi dng c dông trong thyi hn 30 (ba
mtxcii) ngày kê tr ngày so thành vién Hi dông quãn trj, thành viên dc 1p Hi dông quãn trj
hoc thành viên Ban Kiêm soát cOn linhu quy djnh ti diem b Khoán 3 Diêu nay hoc nhn
&rqc yeu cau quy djnh ti diem c Va diem d Khoàn 3 Diêu nay.
b) Trr&ng hçirp Hi dng quán tij không tniutp h9p Di hi dng c6 dôn theo quy djnh ti.
diem a Khoàn 4 Diu nay thi trong th&i hn 30 ngày tiêp theo, Ban kiêm soát thay the HQi dông quán trhAU
triêu tap hçpDai hi dông cô dOng theo quy dinh tal Khoan 3 Diêu 140 Luât Doanh nghip
c) Tnrng hqp Ban kiem soat khong triçu tp hçp Di h91 dong co dongtheo quy dnh;
ti diem b Khoân 4 Diêu nay thi cô dông hoc nhóm cô dông quy djnh ti diem c Khoàn 3
Diêu nay có quyên yeu cau di din COng ty triu tap h9p Dai hi dng cô dông theo quy djnh
ti Lut Doanh nghip.
Trong trithng hqp nay, c dOng hoc nhOm c dOng triu tap hp Di hi dng cô
dông cO the dé nghj CG quan dang k' kinh doanh giám sAt trinh tir, thO c triu tap, tiên hành
h9p va ra quyêt djnh ca Di hi dOng cO dông. Tat CA chi phi cho vic triu tap vA tiên hAnh
hop Di hi dOng cO dông duqc Cong ty hoàn Ii. Chi phI nay không bao gôm nhüng chi phi
do cO dông chi tiêu khi tham dr cuc h9p Di hi dông cô dOng, kê cA chi phi An a vA di li.
d) Tht tiic d t chCrc hpp Di hi dng c dong theo quy dnh ti KhoAn 5 Diu 140
Lut Doanh nghip.
Diu 15. Quyên và nghia viii cüa Di hi dng c dông

1. Di hi dng c dông có quyn và nghia vi sau:
a) Thông qua djnh hi.ràng phAt tnin ccia Cong ty.
b) QuyAt djnh loi c phAn vA tng s6 c phAn cüa tirng 1oi ducic quyn chào bàn;
quyêt djnh mCic cô t(rc hang nAm cüa tfrng loi CO phAn.
c) BAu, min nhiëm, bAi thim thAnh viên HQi ding quân tij, thành vien Ban kim soAt.
d) Quyt djnh dAu tu hoc bàn s6 tài sAn có giA trj tr 35% tng giA tn tài sAn trâ len
duqc ghi trong bAo cáo tAi chinh gAn nhAt cOa Cong ty.
d) Quyt djnh sCra di, bi sung Diu I Cong ty.
e) Thông qua báo cáo tai chinh hng nAm.
g) Quy& djnh mua li trên 10% t6ng s6 c6 phAn cIA ban cüa mi Ioi.
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gay thit hi cho Cong ty Va cô dong Cong ty.
I) Quyt dlnh t ch(rc Ii, giái th Cong ty.
k) Quy& djnh ngán sách hoc tng mCrc thà lao, thuàng vã Içii Ich khác cho Hi dng
quán tn, Ban kiêm soát.
1) Phê duyt Quy ch quân trj nQi b; Quy ch hoat dng HOi dng quãn j, Ban kim soát.
m) Phê duyt danh sách Cong ty kim toán dtrqc chp thun; quy& djnh Cong ty kim
toán dugc chap thun thrc hin kim tra hot dng cCia Cong ty, bai min kiêm toán viên
duqc chap thun khi xét thây can thiêt.
n) Quyn va nghia vy khác theo quy dlnh pháp Iut.
2. Di hi dng c6 dông tháo lun và thông qua các vn dê sau:
a) K hoch kinh doanh hang nam ccia Cong ty.
b) Báo cáo tài chInh hang näm dA dtrc kim toán.
c) Báo cáo cCia Hi dng quãn trj v quán tn vã k& qua hoat dQng cüa HQi d6ng quãn
trj và trng thành viên HQi dOng quãn trj.
d) Báo cáo cüa Ban kim soát v kEt qua kinh doanh cüa Cong ty, kt qua hoat dng
cüa Hi dong quán trj, Giám doe Cong ty.
d) Báo cáo tr dánh giá kt qua hoat dQng cüa Ban kim soát và thanh viên Ban kim soát.
e) MCrc c tirc d6i vâi mi c phn cüa tirng loai.
g) s6 Iuçing thành viên HOI dng quàn trj, Ban kim soát.
h) Bu, min nhim, bài nhim thành viên Hi d6ng quãn tnj, thãnh viên Ban kim soát.
i) Quyt djnh ngân sách hoc tng m(rc thu lao, thu&ng và Icii Ich khác di vài HOi
dông quãn trl, Ban kiêm soát.
k) Phë duyt danh sách Cong ty kim toán duçvc chip thun; quy& djnh Cong ty kim
toán dirgc chap thun thirc hin kiêm tra cac hoat dng cüa cong ty khi xét thây can thi&.
I) B sung và sCra di Diu i cong ty.
m) Loal c ph.n va s6 hrçmg c6 ph.n mài duçt phát hAnh di vài mi loai Co phan vã vic
chuyên nhugng cO phAn cüa thành vien sang 1p trong vOng 03 näm dAu tiên k tr ngày thành lip.
n) Chia, tách, hcrp nht, sap nhp hoc chuyn di COng ty.
o) T chtrc lai va giái th (thanh 1)2) Cong ty vã chi djnh ngui thanh 1)2.
p) Quy& djnh dau tir hoc ban s6 tài san Co giá trj tr 35% tng giá trj tài san trâ len
dirge ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cüa Cong ty.
q) Quyt dnh mua Iai trén 10% tng s c phan dâ ban cüa mi loai.
r) Cong ty k)2 k& hgp dng, giao djch vâi nMng dói tirgngdugc quy djnh tai Khoãn 1
Diêu 167 Lut Doanh nghip vài giátrj bang hoc Ian han 35% tong giá trl tãi san cCia Cong
ty dirge ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât.
s) Ch.p thun các giao djch quy djnh ti Khoãn 4 Diu 293 Nghj djnh s I 55,2020/ND-CP ngáy
31 tháng 12 näm 2020 cCia ChInh phCi quy djnh chi tiêt thi hãnh mQt sO diêu cCia Lut Cháng khoán.
t) Phê duyt Quy ch ni bO v quãn trl Cong ty, Quy ch hoat dng HQi dng quàn
trj, Quy che hot dng Ban kiem soát.
u) Các vAn d khác theo quy djnh cüa pháp Iut và Diu i nay.
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dua ra tháo lun và biêu quyt ti cuOc hçp Di hQi dng c6 dOng.
Diu 16. Uy quyn tham di Di hi dng c dông
1. CO dOng là Ca nhân, ngtrâi d?i din theo u' quyM cia c dông là t chüc trrc tip hoc
u' quyn bang van bàn cho mt hoc mOt s cá nhân, th ch(rc khác dir h9p Di hi dông cO dong.
Truarng hçp c dông là to chCrc khOng CO ngui di d14n theo u' quyên theo quy djnh ti Khoàn 4
Diêu nay thI u' quyên ngu&i khác dir h9p Di hi dOng cô dong. Dai din d.rqc y quyên khOng
nhât thiêt phãi là cO dông.
2. Vic chi djnh di din duqc ciy quyn phài duc 1p bang vAn bàn theo mu cüa
Cong ty và phài có chQ k theo quy dlnh sau dày:
a) Trträng hqp c6 dông là Ca nhân là ngui u' quyn thI giy üy quyn phài cO chO k
ccia cô dông do và cá nhân, ngthi dal din theo pháp lut cUa tO chcrc duxqc u' quyên d hçp;
b) TruOrng hçp c6 dOng t6 chüc là ngtr?ii u quyn thI giy üy quyn phãi cO ch k
cüa ngui di din theo u' quyn, ngLr?Yi di din theo phá lut cUa c6 dOng to chcrc và Ca
nhân, ngu&i dai din theo pháp lut cüa to chcrc di.rcrc u' quyên dir hQp.
c) Tron trueing hçp khác thI giy üy quyn phài cO chi k' cüa ngtr?ii dai din theo
phãp 14t cüa CO dOng va ngI.rYi dtrçic u' quyên dir hop.
Ngui dLrçlc u' quyn di h9p Dai hi d6ng c6 dong phãi np vAn bàn u' quyên khi
dAng k dr h9p truâc khi vào phOng h9p.
3. Trixäng hqp lut sir thay mt cho ngl.r?Yi u quyn k giAy chi djnh dai din, vic chi
dinh nguo1 dai dtên trong tn.rang hap nay chi dirac coi Ia co hiêu luc nau giy chi drnh dai
din dO duçc xuât trInh cüng vài giây u' quyên cho lut sir hoc bàn sao hçip l cüa giây u$'
quyên do (neu trtxóc do chLra dang k' vO1 COng ty).
4. c6 dông là to chcrc có quyn ccr mt h* mt s6 ngtri dai din theo u' quyn thrc hin các
quyên CO dong cua minh theo quy dinh Cua phap luât, rang hap cO nhiêu han môt nguoi dai diên theo
u' quyên duct cCr thI phài XáC djnh c the so cO phân và sO phiêu bâu duct Ciy quyen cho mi ngtri dai
din. Vic cCr, châm düt hoac thay dOi nguäi dai din theo u' quyèn phãi duct thông báo bang van bàn
den Cong ty tmng thai hn sam nhât. Thông báo phài cO các nOi dung chCi yu sau dày:
a) Ten, dja chi thtrrng trü, qu6C tjch, s6 v ngày quyt djnh thành Ip hoc ngày duct
cap Giây chtrng nhn dAng k doanh nghip Cüa cO dông.
b) só hxcmg c6 phAn, loai c6 phn và ngày dang k CO dong tai COng ty.
c) H, ten, cia chi thtrng trO, qu6c tjch, so the cAn cuàc, giy chrng minh nhân dan,
hO chiêu hoc ching thrc cá nhân hqp pháp khác cOa ngiri dai din theo u' quyên.
d) SO CO phn duct u' quyn dai din.
d) Th&i han dai din theo u' quyn.
e) H, ten, chQ k cCia ngui dai din theo u quyn và ngtrii dai din theo phap Iut
dOng.
CUa CO
5. Trr trixông hçrp quy dnh tai Khoàn 3 Diu nay, phiu biu quy& cüa nguâi duct Ciy
quyên dr hp trong phm vi duc Ciy quyên vn cO hiu lirc khi xãy ra mOt trong các trung hap
sau dày:
a) Ngui Ciy quyan ciA chit, bj han ch nang 1rc hành vi dan str hoc bj mAt nang l%rc
hãnh vi dan sir.
b) Nguri üy quyn dA hu bO vic chi djnh u quyn.
c) Nguri Uy quyn cia hu bO thAm quyn cUa ngu&i thtrc hin vic u5' quyn.
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ban ye mt trong cac trträng hop néu tren truâc gi khai mc cuc h9p Di hi dng c dông
hoac truó'c khi cuQe hop dsçrc triu tp li.
6. Trueing hop c phn dLrçlc chuyn nhtxqng và ben nhn chuyên nhixqng trô thành c6 dOng
cüa Cong ty trong thO'i gian trngày 1p xong danh sách cô dong den ngày khai mc hpp Di hOi dOng
dông thay the cho nguOi
co dong thI ngithi nh.n chuyên nhtrçmg CO quyên dI h9p Di hi dông Co
chuyn nhixçmg dôi vOi so cO phãn dà chuyên nhuçng.
7. Nguoi di din theo iiy quyn phãi cO các tiêu chuAn và diu kiin sau day:
a) CO nang 1irc hành vi dan sir dy dU.
b) Không thuOc d61 ti.rçing bj cm thành 1p và quãn l doanh nghip.
c) C6 dông là doanh nghip Nhà nu theo quy djnh t.i Khoãn 1, Diu 88 Lut doanh nghip
khOng duqc cCr: vç, chOng, b do, mc dO, bó nuôi, mc nuoi, b chông, mc chng, bO vçi, mc vçi, con
dO, con nuôi, con con dAu, anh ruOt, chj rut, em ruOt, anh ré, em r, chj dâu, em dAu, anh rut cCia
vq, anh ruOt cCia chông, chj rut cUa vçl, chj ruQt cUa chông, em rut cüa vq, em rut cüa chông cüa
ngu0i quãn 1' va cüa ngu?i có thãm quyên bO nhim nguri quãn 1 Cong ty lam ngixxi d?i din theo
iy quyên ti Cong ty.
8. Trách nhirn cüa ngxi di din theo üy quyn cho t chCrc hoc cá nhân thirc hin theo quy
djnh cia Pháp 1ut, Diêu l và Quy chO quãn l cQa to ch&c ccr ngtri di din theo ciy quyOn hoc theo
yeucauciacanhânciyquyOn.
9. C dông ducic coi lam tham dir và biu quy& ti cuOc hop Di hOi dng c dong trong
truäng hop sau day:
a) Tham di và biu quyt tnc tip ti cuc hop.
b)Uy quyn cho ca nhan, t chCrc khác tham dir và biu quyêt ti cuQc hop.
c) Tham dir vã biu quy& thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phi&i din tCr hoac hinh th(rc din
tCrkhác.
d) Gw phiu biu quy& dn cuQc hop thông qua giri thu, fax, thu din tü.
Diu 17. Thay tii các quyn
1. Vic thay d6i hoac hUy bO các quyn dac bit gân 1in vài mQt 1oi c phn uu dài
cO hiu lrc khi duqc cô dông di din tir 65% tong so phiéu biêu quyt trâ len cüa tat Ca cO
dOng du hop thông qua Nghi quyOt Dai hôi dông cô dOng ye ni dung lam thay dOi bat loi
quyOn và nghia vi cia cO dOng sâ hlu CO phan uu di chi duqc thông qua neu ducic sO cô
dOng tru dAi cing lo?i dir hp sâ hUu tr 75% tOng sO CO phân uu dài loi do trâ IOn tan thành
hoac duçc cac cO dOng tru dAi càng loi so hth tr 75% tong sO cô phAn tru däi loi dO trO IOn
tan thành trong trurng hop thông qua nghj quyOt dirOi hinh thtrc lay ' kiên bang van bàn.
c phn tru dAi dthOng
2. Vic t chrc mt cuc hçp cüa các c dOng n&m gii mt loai
qua vic thay dOi quyen nOutai Khoàn I Diu nay chi có giá trj khi cO tOi thiOu hai (02) Co dOng
(hoAc dai diên diroc uy quyên cua ho) va näm giü t6i thieu môt phân ba (1/3) giá tn mOnh giá
ca các cO phân l°a dO dâ phát hành. Trueing hop khOng cO dU so dai biOu nhu nêu trên thi s tO
c6 phân thuc Ioi
chüc hp li trong vOng ba rnuoi (30) ngày sau do và nhUng nguäi näm
dO (khOng phi thuOc vào so hrng ngui và sO CO phn) Co mat trirc tiOp hoac thông qua di
diên duoc uy quyOn dOu duoc coi Ia du sO luqng dai biOu yOu cãu Tai cac cuOc hop cua CO dOng
nAm gic cO phân i.ru dài nêu trOn, nhUng ngu&i närn gi cO phân thuc 1oi dO có mat trirc tiOp
hoc qua ngLri dai din dOu có th yêu cau bO phiOu kin và mi ngui khi bO phiu kin. Mi cO
phân cüng loai có quyên biOu quyêt ngang bang nhau ti các cuc hp nOu trOn.
3. Thu tVc tién hành các cuc hp rieng bit nhix 4y duqc thrc hin urcYng tir vOi các
quy djnh t?i DiOu 19 và Diêu 20 Diu l nay.

-164. Trr khi các diêu khoán v phát hánh c phàn dtrqc quy d!nh khác di, các quyn dc
biçt gan lien vài eác cô phân cO quyên i.ru dAi trong mt s hoc tat cã các van dé lien quan
den phân phôi lçYi nhuân hoc tài san cüa Cong ty s không b thay di khi Cong ty phát hành
them các cô phân ccing lo?i.

Diu 18. Triu tp hçp Di hi dng c dong, chirong trInh h9p vã thông báo hQp
Dai hi d1ng c dông
1. Cong ty phai tuân thu dÀy dü trinh tir, thu tic v triu tp cuQc hp Dai hOi dng c dông
theo quy djnh cüa phap lut, Diéu 1 nay va cac quy djnh nOi bO cüa Cong ty. Cong ty Co ch
nhimcong bô thông tin ye vic 1p danh sách cO dong cO quyên tham dij hcp Di hi dông Co dông
tôi thiêu 20 ngày tnxâc ngày däng k cuôi cUng. Thi tiic üy quyn và 1p giây Uy quyn cho các cO
dOng dtrqc quy djnh ti Quy ché nOi bO ye quân trj Cong ty.
2. HOi dng quãn trj triu tp Di hOi dng c dông, hoc cuOc h9p Dai hi dong c dông
duçrc triu tp theo các trung hçvp quy djnh ti diem b, hoac dim c, Khoân 4 Diêu 14 Diêu i nay.
3. Nguxi triu tp Di hOi dng cc dông phãi thrc hin nhctng nhim vv sau day:
a) Chuân bj danh sách c dông dCi diu kin tham gia và biu quyt tai Di hi dng c
dong. Danh sách Co dông cO quyén dtr hp Di hOi dông CO dông duçc 1p không qua 10
(mLrYi) ngây truâc ngãy gcri giây môi hçpDi hi dOng cô dông; Cong ty phai côn bô thông
tin ye vic 1p danh sách Co dOng Co quyen tham dir h9p Di hi dOng cO dOng tol thiêu 20
ngày truO'c ngày dang k cuôi cüng.
b) ChuÀn bi chLrng trInh, ni dung di hi.
c) ChuÀn bl các tài lieu cho Di hOi phü hqp vài 1ut pháp và các quy djnh cüa Cong ty.
d) D thão nghj quy& Di hQi dng ct dOng theo nQi dung dir kin cüa cuOc hçp.
e) Xác djnh th.ii gian va dja dim tó chCrc di hOi.
g) Thông bâo va gui thông báo hpp Di hi ding c dong cho tAt cá các c dông cO quyn dr hçp.
h) Các cong vic khác phc vi Di hGi d6ng c dông.
4. Thông bão hçp Di hQi dng ci dông dixç gui cho tAt cã các c dông b.ng phuong thüt báo
dam, dOng thOi cong bO trén trang thông tin din tCr (website) cüa Cong ty và Uy ban chCrng khoán nhã
nuUc, Sâ giao djch chCxng khoán (truOng hçp cong ty dâ niêm yet h* dngk giao djch). NguOi triu
t.p hçp Di hi dông cO dông phai gCri thông báo mOi h9p den tAt cã câc cO dông trong danh sách cO
dOng cO quyên dir h9p chm nhât hal muoi môt (21) ngày tru ngây h9p Di hi dOng cO dOng (tmnh ttr
ngày ma thông báo duct gCri hoc chuyen di mQt each hp 1, duct trá cu& phi hoc duct bO vão hOrn
thu) Chixong trinh hp Di hQi ding C6 dong, các tài lieu lien quan dn các van dé s duct bieu quyêt ti
di hi duct gui cho các cO dông hoc/và dang trén trang thông tin din tCr cüa COng ty. Trong truOng
hp tâi lieu không duct gui kern theo thông báo hp Di hi dOng cO dông, thông báo miii hp phãi nêu
rO dung dAn den toàn bO tãi lieu hçp dê các cO dOng cO the tiep cn bao gOm:
a) Chucxng trInh hap, các tài 1iu si ding trong cuOc hop.
b) Danh sách và thông tin chi tit cüa các 1rng vien trong trueing hçip bÀu thành vien
Hi dông quán trj, Kim soát viën.
c) Phiu biu quyt.
d) Dij tháo nghj quy& d6i vOi thng vAn d trong chung trInh hop.
d) MAn chi djnh dai din theo uy quyn dr hçp.

5. C6 dông hoc nhóm c6 dông &rqc dA cp ti Khoân 2 Diu 12 cüa Diu I nay cO
quyëri kiën ngh các van dë dua vão chlrGng trInh hp Di hQi dng c dOng. Kin nghj phãi
duct lam bang vAn ban va phài duct gui cho Cong ty It nhat ba (03) ngày lam vic truàc ngày
khai mc cuc hçp Di hi dOng cO dông. Kiên nghi phái bao gOm h vã ten cô dOng, dja chi
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ching thtjc Ca nhAn hçp phap khác doi vâi c dong là cá nhan; ten, mA s6 doanh nghip hoc
so quyét djnh thành lap, dja chi tru s chmnh dôi vâi cô dông là th chrc; s h.rçmg và loai c
phân cO dOng dO nAm g1U, Va ni dung kien ngh dua và chtrang trinh h9p.
6. Trtrng hgp ngui triu tp hçp Dai hOi dng c dong tr ch61 nhng kin nghj lien
quan den Khoàn 5 cCa Diêu nAy, thI chm nhât là 02 (hai) ngày lam vic truàc ngày khai mc
cuc h9p Di hi dng cô dông phai trã l&i bang vAn bàn và nêu rO 1 do. Ngtthi triu tp h9p
Di hOi dông co dông chi dugc tr chôi kién nghj néu thuc mOt trong các trtr&ng hqp sau:
a) KiEn nghj duçic gCri dn khong dung quy djnh ti Khoàn 5 Diu nay.
b) VAo thOi dim kin nghj, c6 dông hoc nhOm c dong không nm giü dC t& 5% trâ ten c
phan phô thông theo quy djnh ti Khoãn 2 Diêu 12 Diêu l nay.
c) V.n d kin nghj không thuc phm vi, thi.m quyn quy& djnh cüa Di hi dng c6 dông.
d) Các trixmg hqp khác theo quy djnh cCia pháp Iut và Diu l nAy.
7. Ngtrvi triu tp hp Dai hQi dng c dong phAi cMp nhn va dua kin nghj quy
dnh ti Khoân 5 Diu nay vào dir kin chuang trInh vA ni dung cucc hçp, trr trung hcip
quy djnh a Khoân 6 Diêu nay. Kiên nghj s duçc chmnh thrc bô sung vào chucrng trInh Va ni
dung cuQc h9p nëu duqc Dai hOi dông cô dông cMp thun.
8. Hi dtng quãn trj h* ngu&i cO thm quyn triu tp hçp Dai hOi dng c dông theo các
tru'ng h9p quy djnh tai diem b, hoc tai diem c, Khoân 4 Diêu 14 Diêu 1 nay phài chuãn bj dir tháo
ngh quy& timg van dê trong chucng trinh h9p.
Diu 19. Các diu kiin tin hành hQp Dai hi dng c6 dông

I. CuOc h9p Dai hi dn c dong duqc tin hành khi CO s6 c6 dong dir hQp dai din
trên 50% tong so cô phân cO quyen biêu quyt.
2. Truang hçp Dai hi dng c dông IAn thñ nhAt khOng cOdü s krçing dai biAu cAn thi& theo
quy djnh tai Khoân I Diêu nay, thI trong vông ba muoi (30) pht ke tfr thai diem An djnh khai mc dai
hôi, nguoi trieu tap hop huy cuOc hop Dai hOt dong cO dong phat duuc tnêu tap hop Ian thu hat trong
vông ba mLroi (30) ngày kê tir ngày dtr dlnh to ch(rc Dai hOi dông cO dông Ian tht nhAt. Dai hi dông cô
dông triêu tap Iai IAn thu hat chi &roc tiên hanh khi có thành viên tham dtr Ia cac cO dong va nhcng dat
din dupc u' quyen dr hçp dai din tr 33% tOng sO cO phãn có quyên biéu quyêt tth len.
3. Truäng hqp 0ai hi dng c dOng lAn thr hai khOng duqc tiAn hành do không cO dü
s6 dai biu cAn thit theo quy djnh tai Khoãn 2 Diu nay thI trong vOng ba mtrai (30) phüt ké
tir thai diem an djnh khai mac Dai hOi dng cO dong Ian thcr hai thI thông báo m&i hçp Dai hOi
dông cô dông lan th ba phAi duqc gui di trong thai han hai muai (20) ngày ké tfr ngày dtr
djnh tiên hành dai hi dng c6 dong IAn thr hai. CuQc h9p Dai hOi ding cô dong IAn thcr ba
duac tiên hanh khOng phu thuc vao so lucmg cô dOng hay dai diên uy quyèn tham du va
dugc coi là hqp l và có quyen quyêt djnh tat cA các van d ma Dai hi dong cô dong Ian thu
nhât dix kien phe chuân.
4. Chi có Di hi dng c dông cO quyAn thay d6i chucmg trInh h9p ciA dtrcic gui kern
theo thông báo mäi hp theo quy djnh tai Khoãn 3 Diêu 18 Diêu l nay.
Diu 20. Th thirc tin hãnh h9p và biu quyt tai Dai hi dng cA dông
1. TruO khi khai mc cuQc h9p, Cong ty phAi tin hAnh tht tic dang k c dOng và phAi th
hin vic dang k> cho den khi các cô dOng có quyen dtj h9p có mt dang k hêt theo trmnh tir sau:
a) Khi tin hãnh däng k c dông, Cong ty cAp cho trng c dong hoc dai din theo Oy
quyên có quyên biéu quyOt mt the biêu quyét, trôn do ghi so dang ks', h9 và ton cOa côdOng,
hç và ten dai din theo Oy quyen và SO phiêu biêu quyet cüa c dong do. Dai hOi dong cO dOng
thào lun và biêu quyêt theo trng van dé trong ni dung chung trmnh. Vic bieu quyêt duqc
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tn thãnh nghj quyt duçc thu trirOc, s the khong tan thành nghj quyt &rcic thu sau, cuM
cung dem tong so phiéu tan thành hoc khong tan thành d quyêt dlnh. Kêt qua kim phiu
dLrçYc Chü t9a cong bô ngay trtràc khi b mac cuOc hçp. Dai hi bâu nhctng ngui chju trách
nhim kiêm phiêu hoc giám sat kiêm phiêu theo dé nghj càa Chà t9a. S thành viên càa ban
kim phiu do 0a1 hi dng c6 dông quyt djnh cn ccr d nghj cüa Chü t9a cuOc h9p.
b) Co dông, ngirM dai din theo y quyn cüa c dông là t chc hoc ngu&i duqe üy
quyen den sau khi cuQc hçp dà khai mac cO quyên dang k,2 ngay và sau dO cO quyn tham gia
và biëu quyêt tai di hQi ngay sau khi dng k. Chü tça khong cO trách nhirn drngdi hi dé
cho cô dong dn muon dang k va hiu lirc cCia nhüng ni dung dA dirge biêu quyêt truâc dO
không thay dôi.
2. Vic bu chü ta, thu k)2 và ban kim phiu dirge quy dlnh nhu sau:
a) Chü tich HOi dng quãn trl lam chü t9a hoc üy quyn cho thành viên HOi dng
quán tn khác lam chü tça cuOc hçp Dai hOi dong e6 dông do HOi d6ng quan trj triu tap.
Tru&ng hgp Chü tjch yang mt hoc t?m thii mat khá nAng lam vic thI các thành vién Hi
dông quân trj cOn lai bâu mt ngui trong so h9 lam chü t9a cuc hQp theo nguyen tAc da so.
Tru&ng hgp khong bâu dirge ngLr1i lam chU tQa, Trtrâng Ban kiêm soát diu hành dé Dai hi
dông cô dong bâu chci tQa cuOc h9p trong so nhOng ngtrii dr h9p và ngu1i cO phiéu bAu cao
nhât lam chi tça cute h9p.
b) Tr& tnLrmg hçrp quy djnh tai dirn a khoán nay, ngui k ten triu tp h9p Dai hOi
dong cô dong diêu hành dê Dai hOi dông eô dông bâu ehü tça cuQc h9p và ngtr&i eó s6 phiêu
bãu eao nhât lam chci ta cuOc hçp.
c) Chü tQa cCr mOt hoc mQt s6 ngiri lam thu k cuOc h9p.
d) Di hi d6ng c dông bu mt hoc mt s ngui vào ban kim phiu theo d nghj
cCiachU.tçacuQchçp.
3. Chtrong trInh và ni dung cue h9p phãi dugc Dai hi dng c dong thông qua
trong phiên khai mac. Chung trInh phãi xac djnh rO va chi tiêt th&i gian doi vài trng van dê
trong ni dung ehucng trInh hçp.
4. Chü tça di hi cO quyn thtjc hin cae bin phap cn thi& và hqp l' d diu hánh
cuc hçp 0a1 hi dong c dong môt cách có trât tir, dung theo chuang trInh dA dirge thông
qua và phãn ánh dirge mong muon cUa da so ngtthi dir hçp.
a) B trI ch ngii tai dja dim h9p Dai hi dng c dông.
b) Bão dam an toàn cho mpi ngLri eO mt tai các dja dim hçp.
c) Tao diu kin cho c6 dOng tham di (hoc tip tiic tham dr) dai hOi. Ngtrii triu tp
hQp 0ai hi dOng cô dông CO toàn quyén thay dôi nhng bin pháp nêu trén và áp dung tAt ca
các bin phap can thiet. Cac bin phap áp diing có the là cap giây vào ccra hoc st ding
nh0ng hinh thCrc lra ch9n kháe.
5. Dai hOi dông cô dông thão lun va biêu quyêt theo trng van d trong nOi dung
chumg trInh. Viec biêu quyet dirge tiên hành bang biêu quyêt tan thành, không tan thành và
không cO kin. Kêt qua kim phiu dirge chCi tQa Cong b ngay truâc khi b mae euQe h9p.
6. C dông hoc nguäi dirge uy quyn di h9p dAn sau khi euQe hçp da khai mae van
dirge dang k và cO quyên tham gia biéu quyêt ngay sau khi dang k; trong truOng hgp nay,
hiu lire cüa nhung nQi dung da dirge biêu quyêt trixàc dO khong thay dói.
7. Nguori triêu tp h9p hoäc chC tça euQe hçp Dai hQi dng cA dong eO quyn sau day:
a) Yëu cu tat ea ngtrôi di hop chlu sir kiAm tra hoe eáe bin phap an ninh hçip pháp,
hgp l khác.
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tuân thu quyên diu hãnh cia chCi tça, co gAy ri trot tir, ngän can tin trin bInh thi.rin cüa cuôc
hp hoc không tuân thu cAc yu cAu v kim tra an ninh ra khOi cuc hçp Di hGi dng cô dông.
8; Chü tça CO quyn hoAn CUC hçp D hi dng c6 dOng dä CO dü s6 ngui dang k
dir hçp tôi da khOng qua 03 ngày lAm vic ké tr ngAy cUQc hçp dir djnh khai mac vA chi duqc
hoân cuc hçp hoc thay dôi dla diem hçp trong trir&ng hqp sau day:
a) Da dim hp khOng cO di ch ngi thun tin cho tAt ca ngthi dr h9p.
b) PhuYng tin thông tin tai dja dim hp khOng bAo dAm cho c dong dr hp tham
gia, thAo lun và biêu quyet.
c) CO ng.ri dr hçp cAn trô, gAy rôi trt tr, cO nguy ca lAm cho CUOC hop không dtrcic
tiên hAnh mOt eAch cOng bang và hqp phap.
9. Trirông hçrp chU tça hoAn hoc tam drng hp Dai hGi dng c dong trAi vâi quy
djnh t?i khoAn 8 Diêu nAy, Di hOi dong cô dong bu mOt ngtthi khAe trong so nhc1ng ngLräi
dir hp dê thay th chü tça diu hành cuOc hçp cho den ltc k& thác; tat ca nghj quyêt dtrqc
thông qua tai cuc hp do dêu cO hiu 1irc thi hành.
10. Trung hqp Cong ty ap dung cong ngh hin dai d t6chic Di hOi dng c dông
thông qua hçp trVc tuyen, Cong ty CO trAch nhim dAm bAo dê cô dông tham dr, biêu quy&
bang hinh th(rc bô phiéu din tü hoc hInh th(rc din tCr khác theo quy djnh tai Dieu 144 Lut
Doanh nghip và KhoAn 3 Diêu 273 Nghj dlnh so 1551ND-CP ngAy 31 thAng 12 näm 2020
cüa Chinh phu quy dlnh chi tiét thi hAnh mt so diêu cCia Lut ChCrng khoán
Diêu 21. Thông qua ngh quyt cüa Dai hi clóng c6 doug
1. Dai hi dng c6 dong thông qua các nghj quyt thuQc thAm quyn bang hInh thic
biêu quyêt tai cuc hpp hoc lay kiên bang van bàn.
2. Nghj quy& cüa Dai hi dng c dông dM vâi cAc vAn d sau dày phAi dUVC thông
qua bang hInh th(rc biêu quyét tai cuOc hçp Dai hQi dông cô dOng:
a) Scra di, b6 sung ni dung cüa Diu l Cong ty.
b) Djnh h.ràng phát trin Cong ty (k hoch ngAn h?.n vA dài han).
c) Loai c phan vA tng s6 c phan cAa tirng loai.

d) Bau, min nhim, bAi nhim thành viên HDQT, Ban kim soAt.
d) Quy& djnh dAu tu, bAn tài sAn cua Cong ty hoc giao djch mua do Cong ty tht hin co giA tij
tir 35% tn len tong giA tij tAi sAn cüa Cong ty dLrçt ghi trong bAo cáo tAi chinh gAn nhAt dA duçi kiêm toAn;
e) Quyt djnh vic gOp v6n, mua c phAn cüa doanh nghip khAc vài tng s giA tn gOp v6n,
mua cô phAn tr 35% trâ len tOng giá tn tAi sAn cüa Cong ty duqc ghi trong bAo cáo tAi chmnh gAn
nhAt dã duxc kiêm toAn.
g) Thông qua bAo cáo tài chInh hang nam dã di.rcic kim toAn.
h) T6 ch(rc lai, giAi th& phA sAn COng ty.
3. Ngh quy& v các ni dung sau dày duçic thông qua khi cO tr 65% thng s phiu bAu cAa
cAc c dOng cOquyn biu quy& cO mt tnirc tiêp hoc thong qua di din duçic Ay quyn cO mt tai
Dai hi dOng cO dOng:
a) Loai c ph.n vA tng s c phAn duqc chào bAn cüa tmg Ioai.
b) Thay di ngAnh ngh vA lTnh vrc kinh doanh.
c) Thay di ca cAu th chüc quan l vA hoat dQng cUa COng ty theo quy djnh tai Diu 137 Lut
Doanh nghip.
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nhánh thirc hin cO giá trj tCr35% trO len tong giá trj tâi san cüa Cong ty duqc ghi trong báo cáo
tài chInh gân nhát dà duc kiém toán.
d) Quy& djnh viéc gop vn, mua c phn cCia doanh nghip khác vOl tng giá trj gOp van,
mua cô phãn tr 35% trô len tong giá trj tài san COa Cong ty chrqc ghi trong báo cáo tãi chInh gân
nhât da dLnYc kiêm toán.
e) T chrc 1i, giái th& phá san COng ty.
g) SCra di, b sung các ni dung cüa Diu l Cong ty.
4. Nghj quy& v cac nQi dung khác thuOc th.m quyM cüa Di hOi dng c dong trir các ni
dung quy djnh ti Khoãn 3, Khoân 5, Khoãn 7 Diu nay) duqc thong qua khi cO frén 50% tong so
phiêu bâu cUa các cO dông CO quyn biêu quyét CO mt tnjc tiép hoc hoc thông qua dai din ducic
Cy quyén có mt ti Di hOi ding cô dong.
5. Vic biu quy& bu thành viên HOI dng quân trj và Ban kim soát dirge thrc hin theo
phixang thCrc bâu don phiêu dtrçrc quy djnh ti Diêu 42 Diêu l nay.
6. Ngh quyt, Quy& dinh cCia Di hQi dng cO dong phãi dirge thông báo dn cO dông có
quyên dir hçp Dii hi dông cô dông trong thOl hn mir&i lam (15) ngày, kê t& ngây quy& dnh dirge
thông qua, hoac duçc dang tài trên trang thông tin din tCr cUa Cong ty.
7. Ngh quyt Bi hi dng cO dông v nGi dung lam thay c1i bt içii quyn Va nghTa
vi cüa cO dOng sä h0u cô phan iru dâi clii dirge thông qua nêu duçc so cô dông iru dAi cün
loi dir hçp sâ hüu tir 75% tong so cô phân uu dai Ioi dO trô len tan thành hoc dirge các cO
dông tru dAi cling lOai sa h0u tlr 75% tong so cô phân tm dãi loi do trâ len tan thành trong
triremg hçip thông qua nghj quyet duâi hinh thcrc lAy ' kiên bang vAn ban.
8. Các nghj quyt Di hi dng c dông duqc thông qua bang 100% tng s6 C6 phAn
CO quyên bieu quy& là hgp pháp va CO hiu 1ic ngay Ca khi trinh tir và thU tl:lc thông qua nghj
quyêt do không dirge thirc hin dUng nhir quy djnh.

Diu 22. ThAm quyn vA th thth lAy
dnh cüa Di hi d6ng cô dông

kin c6 dông bAng vAn bàn d thông qua quyt

I. Hi d6ng quán ti cO quyn lAy 2 kin c6 dông bAng vAn bàn d thông qua nghj quyt cCia
Dai hi dOng cô dông bat cU Ilic nào nêu xét thay can thiêt vI lçii Ich cUa COng ty (trlr các ni dung quy
djnh tgi Khoân 2, Diu 21 Diêu l nay phãi dirge bieu quyêt thông qua tgi cuc h9p Dgi hi dông CO
dông) Truoiig hop thông qua nghi quyêt ducn hinh thirc lay y kiën bang vAn ban thi nghi quyet cua
Dai hi dong cô dong dirge thông qua neu dirge so CO dong sâ hQu trén 50% tong so phiêu biêu quyêt
clia tAt ca c6 dOng cO quyn bieu quy& tan thAnh.
2. Hi d6ng quan i phãi chuAn bj phiEu lAy 'kin, dir tháo nghj quyAt cUa Di hQi d6ng c6
dOng và các tãi lieu giãi trinh di thão nghj quyêt. Phiêu lay ' kien kern theo dir thão nghj quyêt Va
tâi lieu giái trinh phai dirçrc gIrl bang phtrong thUc báo dam den dirge dja chi thtrling trU cia tlmg CO
dông. 1-IDQT phãi dam bão gUi, cOng b6 tài lieu cho eác CO dông trong mOt th&i gian hcip l de xem
xét biêu quyet và phal gIrl It nhât mirOi lAm (15) ngày triiàc ngày h& hn nhn phiu lay kiên. Yêu
eau và each thlre gUi phiu lay k16n và tái Iiu kern theo dirge thrc hin theo quy dnh ti KhoAn 4,
Diêu 18 Diu l nay.
3. PhiAu lAy ' kin phài cO eác nOi dung thU yu sau day:
a) Ten, dja chi trti sIr chInh, mA s6 vA ngày cAp GiAy chUng nh.n dAng k doanh nghip, noi
dang k doanh nghip cia Cong ty.
b) Muc dIch lAy kin.
c) Ho, ten, dia ehi lien lac, qu6e tjch, sO giAy tO pháp l elia cá nhân d6i vIm cO dông là
eá nhân; ten, mA sO doanh nghip hoe so giAy tIr pháp l cia tO ehlrc, dja ehi trii sIr ehinh dOl
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dOi vài dai dién cüa cô dông là to chc; so hang c phn CLia t&ng loi và s6 phiu biu quyt
cua co dong.
d) Vn d can My

kin d thông qua quy& djnh.

d) Phwng an biu quy& bao gm tan thành, khong tan thành và khong cO >' kin di
vO'i trng van dé lay kiën.
e) Thai han phái gLil v Cong ty phiu lAy kiAn da duqc trã lâi.
g) H9, ten, ch k cUa Chü tjch HDQT Cong ty.
h) Phiu lAy kin dâ duçic trã lâi phãi có ch k cüa c6 dOng làcá nhân, cüa ngtxOri
dai dién theo Liy quyên hoc ngithi di din theo pháp lut cCia cô dông là to chCrc.
4. C dong có th gui phiu lAy ' kin da trã 1Oi dn COng ty bang hmnh th(rc gui thu, fax hoc
thu din tCr theo quy djnh sau day:
a) Trtr&ng hp g&i thir: Phiu lAy ' kin gui v Cong ty phãi duc dmg trong phong bi dan
kin và khong ai duqc quyén ma truUc khi kiêm phieu.
b) Trung hqp gcri Fax hoc thu din tCr: Phiu lAy ' kin gui v Cong ty qua Fax hoc
thu din t& phái dLrc gi bI mt den thi diem kiêm phiéu.
c) Các phiu lAy ' kin gui v Cong ty sau thi han dâ xác dlnh tai n0i dung phiu lAy
kién hoAc dà bj ma trong trtrang hp gui thu và bi tiêt lO trong trung hp gui Fax, thu din ti
là khOng hqp l. Phieu lay ' kiên khOng duqc gui ye duqc coi là phieu không tham gia biêu
quyêt.
5. Hi d6ng quàn trl t chcrc kim phiu và 1p biên bàn kim phiu dual sr chung
kiên, giám sat cOa Ban kiêm soát hoc cOa cô dông không nAm giü chtrc viz quãn l Cong ty.
Bien bàn kiêm phieu phài bao gm cac n01 dung chü yêu sau day:
a) Ten, dja chi trV sâ chInh, ma s6 va ngày cAp GiAy chung nhn dàng k doanh
nghip, no, i dang k doanh nghip.
b) Miic dIch va cac vAn d cAn lAy ' klAn dA thông qua nghi quyAt.
c) SA cA dong vâi tng sA phiAu biAu quyAt da tham gia biAu quyAt, trong dO phân bit
sO phiéu biêu quyet hçp l va sO biêu quyêt khOng hqp l ya phLrcmg thCrc gCri phieu biêu
quyêt, kern theo ph lc danh sách cO dOng tham gia bieu quyët.
d) Tang s phiAu tan thành, khong tan thành và không có kiAn d6i vai tfrng vAn dA.
d) Các vAn dA dA duçc thông qua và t' 1 biEu quyAt thông qua ttrclng (mg.
e) Ho, ten, chu k cCia ChO tich HDQT, ngträi kiAm phiAu và ngu&i giám sat kiAm phiAu.
Các thành vien HOi dAng quan trj và nguai kiAm phiAu, giám sat kiAm phiAu phài lien dài
chiu trách nhiém ye tInh trung thtrc, chinh xác cüa biên bàn kiem phieu; lien dâi chju trách nhim
ye các thit hai phát sinh tr các quyêt dlnh ctuqc thông qua do kiêm phieu không trung thijc,
không chInh xác.
6. Bien bàn kAt qua kim phiAu và nghj quyAt phai duqc cOng bA trên website cUa
Cong ty trong thai han 24 gi& ké tr thai diem kt thüc kiêm phiAu.
7. PhiAu lAy ' kiAn dã dtrac trâ lal, bien bàn kim phiAu, toàn vAn nghj quyAt dA duqc
thông qua và tài lieu cO lien quan g&i kern theo phiêu lay kiAn dêu phái dtrqc luu g1ü tai trV
sâ chInh cLia COng ty.
8. Ngh quyAt, quyAt djnh dtrçic thông qua theo hinh th(rc lAy )2 kiAn Co dông bAng vAn
bàn có giá tn nhir Nghj quyêt, quyet dnh duçic thông qua tai cuQc h9p Dai h0i dOng cô dong.
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1 : Cuôc h9p Dai hôi dng c6 dông phài dixçc ghi biên bàn và cO th ghi am hoc ghi
và Jim giü dtrOi hInh thcrc din tcr khác. Biên bàn phai Ip bang tiêng Vit, có th Ip them
bang tiêng ntrOc ngoài và có các ni dung ehü yéu sau day:
a) Ten, dja chi trti si chmnh, mA s doanh nghip.
b) Thyi gian và dla dim h9p Di hi dng c dông.
c) Chi.rcmg trinh h9p và ni dung cuQc h9p.
d) Ho, ten chci t9a vã thu k.
d) TOm tAt din bin cuôc h9p va cac kin phát biu ti cuc hçp Di hQi dng c
dông ye t&ng vAn de trong chucmg trmnh hçp.
e) S c dông va tng s phiu biu quyt cCia các c dông d h9p, ph 1c danh sách
dang k cô dông, di din cô dông dij hçp vài so cô phân Va so phieu bâu tircxng (mg.
g) Tng s phiu biu quyt dM val trng vAn d biu quy&, trong do ghi rO phixcrng
thcrc biêu quyêt, tong s phiêu hçp l, không hçxp 1, tan thành, không tan thành vã khong Co
kiên; t' l tiwng (mg tren tong so phiu biu quy& ccia cô dông dir h9p.
h) Các vAn d da duqc thông qua và t' 1 phiu biu quy& thông qua tucxng (mng.
i) H9, ten và chU k cOa chü t9a và thu k2. Throng hçrp chü t9a, thu k tim ch6i k biôn
bàn h9p thI biên bàn nay cO hiu hrc nu dirge tat cà thành viên khác cüa Hi dóng quân trj
tham dij h9p k va co dày di ni dung theo quy djnh tai khoãn nay. Biên bàn hçp ghi rO vic
chü tpa, thu k tim chOi k biên bàn h9p.
2. Biên bàn h9p Di hi dng c dOng phãi dirge 1p xong va thông qua trtrâc khi kt
thc cuc h9p. Cht Wa và thu k' cuQc hp hoc nguimi khác k ten trong bién bàn h9p phài
lien dài chju trách nhim ye tInh trung thuc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.
3. Bien bàn dtrcrc lap bAng ting Viêt vã ting nuâe ngoài du cO hiu lrc pháp l nhu
nhau. Trung hgp cO sir khác nhau ye nOi dung giima biên bàn bang ting Vit và bang tiêng
nuOc ngoài thI ni dung trong biên bàn bAng tiéng Vit dirge áp diing.
4. Nghi quy&, Bien bàn h9p Dai hi dng c dông, phii Ic danh sách c dông dang k
dr h9p kern chim k cüa cô dông, vAn bàn Oy quyên tham dir h9p, tat ca cac tài lieu dInh kern
Biên bàn (neu cO) và tâi lieu có lien quan kern theo thông báo mi h9p phãi duge cong bO
thông tin theo quy djnh pháp lut ye cOng ho thông tin trên thi trung ch(mng khoán và phài
duqc km gum tai tr sâ chInh cOa Cong ty.
Diu 24. Yêu cAu buy bO nghj quyt cüa Di hi dng c dông
1. Trong thimi hn 90 ngay, k tim ngày nhn dirge nghj quy& hoc biôn bàn h9p Dai
hi dOng cô dOng hoac biên bàn két qua kiêm phiu lay ' kiên cO dông bang van bàn, thành
viên HDQT, Kiem soat ylén, Clam doe Cong ty, cO dong hoc nhOm Co dOng quy djnh ti
Khoãn 2, Diéu 12 Diêu l nay cO quyn yêu cAu ba an hoc Tr9ng tãi xem xët, hug' bO nghj
quyet hoc mt phân cia ngh quyêt cüa Dai hi dong cO dOng trong eac truimng hgp sau dày:
a) TrInh tij vA thu We triu tp h9p Di hGi dOng cO dong vi phm nghiem trç)ng quy djnh cCia
Lut doanh nghip và Dieu l Cong ty, trim truimng hçp quy djnh tai Khoân 8, Diêu 21 Diêu I nay.
b)Trinh tir, thu tiic i nghi quyt va nOi dung nghj quyt vi phm pháp lut hoc Diu l COng ty.
2. Trirôig hçmp nghi quy& cCia D?i hQi dOng cO dOng bj hüy bô theo quy& djnh cUa TOa
an
hoc Trong tãi, nguimi triëu tAp cuOc hop D?i hQi dOng cO dông bj hOy bO có th xern xét to ch(rc li
Di hi dOng co dông trong vOng muimi 1Am (15) ngày theo trmnh tçr, thU We quy dnh ti Lut doanh
nghip và Diêu l nay.
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Chwing '/11
HQI DONG QUAN TRI
Dlêu 25. Ung ci, d ci thãnh vien Hi dng quãn
frj
1. Trirâng horp dâ xãc dinh dLrac ng cCr viên HQI dtng quán tr, Cong ty phài cOng b6
thông tin lien quan den các rng ccr vien tôi thiêu mu&i (10) ngày trtrOc ngây khai mc h9p
Dai hôi dng c dông trén trang thông tin diên tcr ca Cong ty dê cO dông cO the tim hiêu ye
cac Crng cCr viên nay truàc khi bO phiêu. Ung cCr viên Hi dông quân trj phài có cam kêt bang
van bàn ye tInh trung thrc, chmnh xac cia các thông tin cá nhân duçic cong bô vã phâi cam kêt
thic hin nhiêm vii môt cách trung thrc, cAn tr9ng vA vi li Ich cao nhAt ccia Cong ty nêu
dirgc bâu lAm thành vién HOi dông quAn trj. Thông tin lien quan den Crng ccr vien HQi dOng
quAn tr thrçc cOng bO bao gOm:
a) HQ ten, ngày, thAng, näm sinh.
b) Trinh d chuyen mon.
c) Qua trInh cong tAc.
d) CAc chCrc danh quAn l khAc (bao gm cA chUt danh HOi dng quAn

tij cCia Cong ty khAc).
ci) Lqi Ich cO lien quan tâi Cong ty và cAc ben cO lien quan cüa Cong ty.
e) Các thông tin khác (nu cO) theo quy djnh ti Diu l Cong ty.
g) Cong ty di chüng phAi có trách nhim cong b6 thông tin v cac COng ty mA crng ccr
viên dang näm giü chcrc v thAnh vien Hi dông quAn trj, cAc chrc danh quAn l khác va cAc
lçi Ich cO lien quan tài COng ty ccia Crng cr vien HQi dng quAn tr (néu cO).
2. GiOi thiu, d c& vao HQi dng quAn trj
CAc c dông cO quyn gtp s phiu biu quyt cüatCrng ngLri li v&i nhau d dé cCr
các thig c& viên HQi dOng quAn trj. Co dông hoc nhOm cO dOng nAm gi1 tfr 10% don dtrâi
20% tong sôcô phAn cO quyOn biOu quyt duçic dO cCr mOt (01) thig cfr viOn; tcr 20% dOn duâi
50% duoc dO cr tOi cia hai (02) (mg cCr viOn; tr 50%
dOn dixâi 65% dtrçc d cCr t6i cia ba (03)
(mng ccr viOn; t(m 65% trâ iOn dtrc dê ccr dU sO crng ccr viOn.
3. Trtrmg hçip so itrqng cac (mg cCr vien HOi dng quAn trj thông qua d cCr và (mg cCr
vn khOng dü so hrcng cAn thiOt theo quy djnh ti KhoAn
5 DiOu 115 Lut Doanh nghip, Hôi
dông quAn trj &rong nhiérn giâi thiu them cmng ccr viOn hoc tO chcrc dO ccr theo quy djnh ti
DiOu l Cong ty, Quy chO nQi bO ye quAn trl Cong ty vA Quy chO hot dng cüa HOi dOng
quan tn ViOc Hôi dOng quan tn dtrcrng nhiOm giài thiOu thOrn trng ctr viOn phai dtrorc cong bO
rO rang trtràc khi D?i hi dOng cO dOng biOu quyet bAu thAnh viOn Hi dOng quAn tr theo quy
djnh ccia phAp Iut.
4. ThAnh vien HÔi dOng quAn tn phAi dAp (mng các tiOu chun
va diu kin theo quy
djnh ti KhoAn 1, KhoAn 2 DiOu 155 Lut Doanh nghip.

Diu 26. sO krcmg, thAnh phn, nhim k' thành viên Hi dông quAn trj
1.SO lirong thAnh viOn Hôi dOng quAn trj là n.m (05)
ngui do Di hi dOng cO dOng bu Va
bâi miOn.
2. Nhim kS' c0a HOi dOng quAn frj là närn (05)
nãm. Nhim k' cUa thAnh viOn
cling
quAn tn không qua nAm (05) nam; thAnh viOn Hi dOng quAn trj cO the duc bâu li vài HOi
so
nhim
kS' khOng h?n chO. Mt cA nhAn chi di.rc bAu lAm thAnh viOn dQc 1p Hci dOng quAn frj cüa mQt
Cong ty không qua 02 nhiém k' liOn ti,ic. Trtmng hqp co thAnh viOn dtrqc bâu bO sung hoc thay
the thAnh viOn bi min nhiém, bAi nhiérn trong thai hn nhim kS' thi nhim
kS' cUa thành viên do
IA thai han cOn lai cUa nhiêm k3> I-Iôi dông quAn frj. Thành viOn HQi dOng quAn trj khOng nht
thiOt phAi là ngui nAm gi cO phAn cOa Cong ty.
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*
dong quãn trj mOi dugc bâu va tiêp quãn cong vic.
4. Co cAu thành viên Hi d6ng quãn tr:

a) Tong sO thãnh viên dOc Ip J-1i dng quán trj phâi chim It nht mt phn ba (1/3)
tOng so thành viên Hi dông quán trj (Co tÔi thiêu 01 thành viên dc lap).
b) C cu Hi dng quán trl dam bão sir can di gitla các thành viên có kin thfrc và kinh
nghim ye pháp 1ut, tài chInh, lTnh vtrc hot dQng kinh doanh cüa Cong ly và có xét yêu to v giói tmnh.

5. Mt thành vien HDQT s không cOn nr cách thành vién HDQT trong các truo'ng hqp sau:
a) Khong dü ti.r each lam thành viên HDQT na theo quy djnh cOa Lut Doanh nghip
hoc b !ut pháp cam khong duqc lam thành viên HDQT.
b) Gfri dcm b&ng van bàn xin tr chirc dn tr1i sâ chInh cüa Cong ty.
c) Bj mt hoc hn ch nang 1irc hành vi dan sir.
d) Vng met, không tham dir các cuQc hçp cüa HDQT lien tiic trong vOng 06 thángmà
không cO sir cho phep cüa HDQT và HDQT d phán quyêt rang chüc vi ci1a nguO'i nay bj bO trông,
trir trlr&ng h9p bat khà kháng.
d) Bj bâi nhim, min nhim thành viên HDQT theo quyt dnh ctia Di hi dng c clông.
e) Không cOn là di din theo u' quyn ccia c dông là t chüc theo quy& djnh cüa t chc do.
g) Là di din theo u' quyn cia c dOng là t chcrc, nhung t6 chcrc dO không cOn là
cô dong cCia Cong ty n&a.
h) Theo quy& djnh ccia D?i hOi dng c dông.
I) Cung cap thông tin cá than sai khi gCri cho Cong ty vOi tu cách là 0ng viên HQi dng quàn trj.
k) Các tru&ng hçip khác theo quy djnh cCia pháp lut.
6. HQi dtng quan trj cO th b6 nhim thành viên I-IDQT mOi d thay th ch tr6ng bat ng
phát sinh trong I-[DQT Va thành vién nay phâ.i duçic chap thun ti Di hQi dong c dong ngay tiêp
sau dO. Sau khi dirge Di hi dông cô dông chap thu.n, vic bO nhim thành viên mói do sê dirge
coi là cO hiu hrc vão ngày dirge I-IDQT bO nhim. Nhim k' cüa thành viên HDQT mOi dirge tInh
ti.r ngày vic bO nhim cO hiu hjc den ngày kt thOc nhim k' cüa HDQT. Trong tnthng hgp thành
vién mài thông dirge Di hi dông cO dOng chap thun, mQi quyêt dlnh cüa HDQT cho den tnràc
th&i dim din ra Di hi dng c dông cO sr tham gia biu quy& cOa thành viên HDQT thay th
vn diryc coi là eó hiéu lire.
7. Viéc b nhiém các thành viên Hi dng quàn trl phâi dirge cOng b thông tin theo
cac quy djnh cüa pháp lut ye chcrng khoán và thj trithng chüng khoán.
Diu 27. Quyn hn và nghIa vit cüa Hi dng quail tr
1. Hoot dng kinh doanh va các cong vic cüa Cong ty phãi chju sir giám sat hoc chi
do thrc hin cia HDQT. HOi dOng quán trj là c quan quãn l Cong ty, Co toân quyén nhân
danh COng ty dê quyet djnh, thirc hin quyên vã nghia vj cüa Cong ty, trr các quyén và nghTa
vv thuc thâm quyên cOa Di hOi dng c6 dOng.
2. HGi dng quàn trj Co trách nhim giám sat, chi do Giám dc và các can bt quãn l, can
b diéu hành khác trong vic quân l', diéu hành cong vic kinh doanh hang ngày cUa Cong ty.
3. Quyn và nghia vi,i cüa I-IDQT do lut pháp, Diu l, các quy ch ni bi cüa Cong ty và
quyét djnh c0a Di hi .dOng cO dOng quy djnh. Ci the, HDQT cO nhung quyén hn vã nghTa vi sau:
a) Xác dnh cac muc tieu hoat dOng trn c s cac mvc tiu chién krgc di.rqc Dai hOi dóng
*
cô dông thông qua.
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näm cüa Cong ty.
c) Bâu, min nhiëm, bâi nhiëm Chü tich HDQT; B nhim, min nhim, cách ch(rc, k kt hçp
dông, châm d(rt hçp dông, khen thtrông, k lut, cho nghi ché d, quyêt djnh müt lirong, thu lao, thLrâng
vâ lçi fch khác clôi v&i Giám doe Cong ty va các chat darth can b quân l, can bO diéu hAnh khác trén
co sâ Quy ché quân l cüa Cong ty Va theo d nghj cüa Giám dOc; Quy& djnh cCr ngirOi di din thirc
hin quyén sâ hüu CO phán h* phân vn gOp a Cong ty khác cüng vOi müt thu lao Va i9i Ich khác cUa
nhQig ngi.rOi do. Tuy nhien, vic bâi nhim các chat danh can b quãn l', can b dieu hành Cong ty
khOng dtrçt trái vâi các quyën theo hçip dng cUa nhUng ngu?i bj bAi nhim (nëu có).
d) Quy& dnh vic gOp van, mua c phn cüa doanh nghip kbác vOi Mng giá trl gop von,
mua c6 phân di.rOi 35% t6ng giá tij tái san cUa Cong ty duçic ghi trong báo cáo tãi chmnh gân nhât dâ
thrcrc kiêm toán theo d nghi cüa Giám dOe COng ty.
d) Quy& dlnh co cu t chüt, quy ch quãn l ni bO cua Cong ty; quy& djnh thành
1p Cong ty con, chi nhánh, vAn phông d?i din cüa Cong ty.
D xut vic t chat li, giAi th hoac yêu c&u phá san Cong ty, d xut Quy ch ni

b v quãn tn Cong ty d trInh Di hi dng c dOng thông qua theo thám quyn. Quy& d!nh

to chat li, giãi the, chuyên dOi Cong ty, quyêt djnh Quy ché ni bO ye quán trj COng ty sau
khi dt.roc Di hGi dOng cO dong chap thun thông qua.
e) Giâi quyt các khiu ni cCia COng ty d6i vOi can hO quân l, can hO diu hành cung nhtr
quyet djnh hra ch9n dgi din cOa Cong ty dé giãi quy& các van dé lien quan tOi các thCi tiic pháp I chOng
li can hO quan l, can hO diêu hãnh dO.
g) D xuit các logi e6 phiu co th phát hành va thng s c phiu phát hành theo tirng loi;
Quy& dnh chào ban cO phân châo ban tftng phm vi so cO phãn di.rç quyn chào ban cCia ttrng loi;
Quyet djnh huy dng them von theo hInh that khác; Quyêt djnh tién dO huy dng vOn diêu 1 cüa COng
ty.QuyétdjnhmualaicOphAntheoquyctjnJitajj<Jioan 1 váKhoân2Diêu 133LutDoanhnghip.
h) D xut vic phát hanh trái phiu, trái phiu chuyn di thãnh c phiu vã các ch(rng quyn
chophép ngr&i sâ h&u mua e phiêu theo mat giá dinh tn.xâc; Quyét djnh giá chão b trái phiéu, cO
phiéu và các ch(rng khoán chuyên dOi trong trtrOng p duçc Di hQi ding cO dOng Uy quyn.
I) D xut mat cc tat hang nAm va xac djnh mat c tat tgm th&i; th chat vic chi trã c
tat; quyêt djnh thai hn và thu tic ira c tat hoc xCr l l phát sinh trong qua trInh kinh doanh.
k) Quyt d!nh phixcyng an du ttr va di an dAu tir trong thm quyn và giâi han theo
quy djnh cüa Diéu l nay và Lut Doanh nghip.
) Quyt djnh giài pháp phát trin thj truOrng, tip thj và cong ngh.
m) Chp thuân cac hop dng vã giao djch &rçvc k giUa COng ty và nhUng di ttxclng quy
djnh ti Khoãn 1, Diu 167 Lut Doanh nghip có giá trj nhO hon 35% tong giá trj tài san cCia
Cong ty dtrçrc ghi trong báo cáo tãi chInh dA dwc kiêm toán gân nhat, trfr hop dOng và giao djch
thuôc thâm quyén cüa Dgi hOi dông c dOng. NgtxOi dgi din COng ty k h dOng phãi thông báo
các thành vién HDQT, BKS ye các dOi tirqng CO lien quan dOi vài hop dong, giao djch dO, dOng
thai kern theo dr tháo hop dong hoc nOi dung chO yéu côa giao djch. HDQT quyét djnh vic
chap thuân hoAc giao dlch trong thai hgn 15 ngãy, ké tfr ngày nhn dtrqc thông báo, thãnh viên
HDQT cO Igi Ich lien quan khOng cO quyên biêu quyt.
n) Thông qua hçp dng mua, ban, vay, cho vay vã hop dng khác cO giá trj bang hoc
Ian hrn35% tong gia tn tâi san dtxxc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhAt cüa COng ty dA
dtrçrc kiém toán. Quy dlnh nay khong áp dung dOi vOl hop dOng và giao djch quy djnh ti
diem s, Khoãn 2 Diéu 15 Diéu lé nay, Khoãn I và Khoãn 3 Diêu 167 Lut Doanh nghip.
o) Quyt dlnh dau ttr, ban tãi san cüa Cong ty CO giá tnj nhO hon 35% tang gia tn! tai
san cCia Cong ty dirc ghi trong báo cáo tâi chinh gân nhât dA dtrgc kiêrn toán.
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hon 10% tong giá tr tài san cta doanh nghip ghi trong báo cáo tài chInh gAn nhAt gi&a Cong
ty va co dong s hu t& 51% tOng sO cô phAn cO quyên biêu quyêt trâ len hoc ngixi có lien
quan cüa CO dong dO.
q) Duyt chixong trInh, nOi dung tài lieu phçxc vI hçp Di hOi dng c dông, triu tp hçp
Di hi dng c6 dOng hoac 1y kién c1 Di hQi dng c dông thông qua nghj quyêt.
r) Trinh báo cáo tâi chInh hang näm cIA duç kim toán len Di hi dng cO dOng.
s) Báo CáO Di hOi dng c dông bit vic HDQT b nhim Giám d6c.
t) Dixgc cung cAp các thông tin, tài 1iu v tInh hinh tài chInh, hot dng kinh doanh
cia Cong ty va cCia các dcrn v trong Cong ty (neu co).
u) Các quyn va nghia v khác theo quy djnh.
4. Nhng vn d sau day phái dixqc Hi dng quàn trj phê chuAn:
a) Thành 1p các chi nhánh hoc vAn phOng di din cOa Cong ty; thành 1p các Cong
ty con ctia COng ty (neu có).
b) Trong phrn vi quy djnh ti Khoàn 2 Diu 153 cOa Lut Doanh nghip và trr tnxng
hçip quy djnh ti diem d, Khoàn 2, Diêu 138và Khoán 1, Khoán 3 Diêu 167 Lut Doanh
nghip phãi do Dai hOi dông cô dong phé chuân, Hi dng quàn trj tüy tmg thi dim quyêt
djnh vic thirc hin, sCra dôi va hu' bO các hp dng cOa Cong ty.
c) Vic chi djnh và bAi nhim nhüng nguii dtrçic Cong ty Uy nhim là di din thixcing
mi và Iut six cüa Cong ty.
d) Các khoãn du tu không nm trong k hoch kinh doanh va ngân sách hoc viiQt qua giá trj
ké hoch; hoc các khoãn dâu ttx vixçt qua 10% giá til ké hoch va ngân sách kinh doanh hang nAm.
e) Vic mua hoc ban c phn, phn v6n gop c0a Cong ty quy djnh ti dim d, Khoàn
3 Diêu nay ti nhng Cong ty khác.
g) Vic djnh giá cac tài san gop vao COng ty khOng phâi bang tin lien quan dn vic
phat hành cO phiêu hoc trái phiêu ccia Cong ty, bao gOm yang, quyen scr dvng dat, quyên s
hQu trI tue, cOng ngh và bI quyêt cOng ngh.
h) Vic Cong ty mua !i hoc thu h6i khOng qua 10% c phan theo tmg 1oi cüa Cong
ty, bao gOm Ca mcrc giá mua hoc thu hôi.
i) Các vn d kinh doanh hoc giao djch ma HDQT quyt djnh can phãi có sir chAp
thun cta cac thành viên HDQT trong pham vi quyên hn và trách nhim cUa minh.
k) Quy& djnh mc giá mua Ii, thu hi C6 phan hoc giá ban c6 phân cOa Cong ty.
5. HQi d6ng quãn trj phài báo cáo Di hi d6ng c6 dOng k& qua hot dng cOa Hi d8ng
quàn trj theo quy djnh ti Diêu 280 Nghj dlnh so 15512020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nAm 2020
cOa ChInh phO quy djnh chi tiet thi hành mOt sO diu cUa Lut Chrng khoán.
6. HDQT có th üy quyn cho vien chc cAp duâi và các can bO quán l, can b diu
hành di din xi l cOng vic thay mt cho Cong ty, trr khi Iut pháp cO quy djnh khác.
7. HDQT thông qua quyt djnh bang biu quyt ti cuOc h9p, lAy )2 kin bang vAn bàn
hoac hInh thirc khác dixqc quy dinh ti quy che hot dng cüa HDQT. Mi thành viên HDQT
cO mt phieu biêu quyet.
8. Khi thc hin chcrc nang va nhim vii c1ia mInh, HDQT tuân thu dáng quy djnh cOa pháp
lut, Diêu l Cong ty va quyet dinh cCia Di hi dOng cO dOng. Trong truing hçp quyet djnh do
HDQT thông qua trái vOi quy djnh cOa pháp lut hoc Diêu l COng ty gay thit hi cho COng ty thI
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quyet djnh dO va phai den bü thit h?i cho Cong ty; thãnh viên phãn d6i thông qua quyt djnh noi
tren dtrqc mien flr ách nhim. Trong trug hqp nay, cO dong cOa Cong ty CO quyn yéu cAu Tôa
an dInh chi thc hin hoc hUy bO nghj quyt, quyôt dnh nOi trén.

Diu 28. Thu lao, tin krng vã lqi Ich khãc cüa thành viên HDQT
1. Cong ty CO quyn trâ thc lao, thuâng cho thành viên HGi d6ng quán trj theo kt qua
và hiu qua kinh doanh.
2. Thãnh viên Hi dng quân tr &rqc hLrâng th Lao cong vic và thxOng. Thu lao
cOng vic &rqc tinh theo s6 ngày cong cn thit hoân thãnh nhim vi cüa thãnh viên HQi
dOng quãn tr và mcrc thu lao mi ngày. Hi dông quãn trj dr tinh mrc thu lao cho trng thành
viên theo nguyen täc nhât trI. Tong m(rc thu lao và thtrnng ccia HOI dOng quãn trj do Di hi
dOng cO dông quyêt djnh ti cuQc hçp thtrng niên.
3. Thu lao ccia tmg thành vien Hi dng quãn trj duqc tInh vao chi phi kinh doanh cüa
Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip, duqc the hin thãnh mic
riêng trong báo cáo tài chInh hang nAm cüa Cong ty va phái báo cáo Di hi dông cO dOng t?i
cuQc h9p thLrng nien.
4. Thãnh vién Hi dng quán trj nArn gi11 chCrc viz diu hânh hoc thãnh viên HOi dng
quãn trj lam vic ti các tiêu ban cUa Hti dOng quán trj hoc thijc hin nhüng cong vic khác
ngoài pham vi nhim vi thông thng cüa mt thành viên Hi d6ng quán tr, CO the dtrqc t(
them thc lao duài dng mOt khoán tin cong tr9n gOi theo trng Ian, hrang, hoa hOng, phâ
tram Igi nhun hoc dLrài hInh thrc khác theo quyêt dlnh cUa HOi dông quán trj.
5. Thành viên HOi dng quân trj cO quyn disgc thanh toán tAt ca các chi phi di lai,
o vã các khoân chi phi hqp l' khác mA ho da phAi chi trA khi thirc hin trách nhim thAnh vie A
Hi dông quãn tn ccia mmnh, bao gm CA các chi phi phát sinh trong vic tOi tham dr cac c
hçp Di hi dông cO dOng, HOi dOng quAn trj hoc các tiêu ban ccia HOi dOng quAn tn.
6. Thành vién HOi dng quãn trj có th dtrgc Cong ty mua bAo him trách nhim sau khi
cO sir chap thun cCia Di hOi dông cô dông. Báo hiem nay khOng bao gôm bAo hiêm cho nhUng
trách nhim cua thAnh viên HOi dOng quãn tij lien quan den vic vi phm pháp lut và Di&u I
Cong ty.

Diu 29. Chü tjch Hi dng quãn tr
1. Chü tch Hi dng quãn trj do Hi ding quán trj bAu, min nhim, bAi nhim trong
sO các thành vien Hi d6ng quAn trj.
2. Chu tjch HOi dng quAn trj khong kiêm nhim ch(rc Giám d6c Cong ty.
3. Chü tjch Hi dng quãn trj cO quyn vA nghTa vi sau day:
a) Lp chuang trInh, kA hoch hot dng cüa Hi dng quAn trj.
b) ChuAn bj chuong trinh, nôi dung, tãi
chü ta cuOc hçp Hi dng quAn trj.

lieu

phc v cuc hçp; triu tap, chu trI và lam

c) T chi'rc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cCia Hi dng quAn trj.
d) Giám sat quA trInh t ch(ic thic hin cac nghj quy&, quyt djnh cCia Hi dng quAn trj.
d) Chci tQa cuc hop Di hi dng Co dông.
e) Quyn vA nghTa vii khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip.
4. Trung hgp Chcz tjch Hi dng quãn tn có dan tr chCrc hoc bj min nhim, bâi
nhiém, Hi dông quAn tn phAi bAu ngui thay the trong thii hn 10 ngAy k tir ngAy nhn dan
ti chCrc hoc bi mien nhim, bãi nhiêm.
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vii cOa mmnh thI phãi ciy quyên bang van bàn cho mQt thãnh viên khác thijc hin quyn va nghia vu
cüa ChCi tjch HQI dOng quán trj. Tri.rmg hqp khong cO ngui duçic üy quyn hoc Chü tch HQI
dông quãn trj chêt, mAt tich, bi tm giam, clang chap hành hInh phat tü, clang chip hành bin phAp
xcr l hAnh chInh ti co sr Cal nghin bat buc, co sà giAo dyc bat buQc, trn khOi ncti ctr tn, bj hn
ch hoc mt nang Irc hành vi dan six, CO khO khan trong nhnth(rc, lam chO hành vi, bj TOa An cAm
dAm nhm ch(rc vi, cam hành nghê hoc lam cong vic thAt dlnh thi cAc thAnh vin con li bAu
mt ngLri trong so các thAnh vien giQ chCrc ChCi tjch HOi dongquAn trj theo nguyen tac da sO thành
viên con l?i tan thành cho dn khi có quyêt djnh mâi cCia Hi cong quAn trj.
Diéu 30. CAc cuc h9p cüa Hi ding quAn trl
1. Cuc h9p bu Chü tjch HDQT.
Chc tjch HOi dng quAn trj cltrçic bu trong cuc hp du tiên cüa HOi d6ng quân trj trong
th&i hn bAy (07) ngAy lam vic k tCr ngAy kêt thüc bAu ct HQi dOng quAn dO. CuOc h9p nAy do
thành vien cO so phiêu bâu cao nhât hoAc t I phiêu bâu cao nhât tiiu tp vA chCi txi. Tru&ng hcip cO
nhiêu hyn mt thAnh viên có SO phiêu bâu hoc t' 1 phiu bâu cao nhAt va ngang nhau thI các thành
viên bâu theo nguyen tãc da so dé ch9n mt (01) ngui trong so h9 triu tp hQp HOi cong quAn trj.
2. CAc cuOc hçp djnh ks'.
Hi dng quAn trj hp It nht mi qu 01 Ian.
3. CAc cuôc hpp bt thix&ng.
Chü tich HDQT phAi triu tp h9p HOi dng quAn tn bt thtxäng khi thy cAn thit vi
lqi Ich cCia Cong ty, khong dirçic tn hoân nêu khong có l do chInh clang, khi mOt trong so cAc
dOi tuçing dual day dê ngh bAng van bàn tnInh bay mtic dIch cuc h9p va cAc van ce cAn bàn:
a) Co dA nghj cüa Ban kim soAt hoc thành yen dc 1p Hi dng quAn trj.
b) CO d nghl cüa GiAm dc hoac it nht 05 ngui diu hAnh khác.
C) CO d nghj cüa It nMt 02 thAnh viên HOi ding quAn trj.
d) Các tnrng hqp khác do Diu I Cong ty quy djnh.
D nghj phAi dLrqc 1p thAnh van bAn, trong dO néu rO mvc dIch, vn d cAn thAo lun
va quy& djnh thuOc thAm quyn cüa Hi dOng quAn trj.
4. CAc cuOc h9p HOi dng quAn trj nêu ti KhoAn 3 Diu nAy phAi duçrc Chü tjch HQi
cong quAn tn tiên hAnh trong thai hn 07 ngày sau khi có dé xuAt hçp. Tnir&ng hçip Chü tjch
Hi dOng quAn trj khOng chap nhân triêu tp hçp theo dê nghj thI Chi tjch phAi chju trách
nhim ye nh&ng thit hi xAy ra dOi vii Cong ty; nhüng ngixOri dA nghj to chcrc cuc h9p ducic
dê cp den a KhoAn 3 Diêu nay cO the tr mInh tniu tp h9p Hi cong quAn tr.
5. Tnthng hap cO yeu cAu cüa Cong ty kim toAn duc chip thun theo quy dlnh cOa
phAp lut thirc hin kiëm toAn bAo cáo tài chInh cOaCông ty, ChO tjch Hi jng quAn trj phAi
triu tp hap Hi cong quAn tr dê bàn ye bAo cáo kiem toán và tInh hinh Cong ty.
6. Da dim hçp.
Các cuc h9p 1-IDQT së ducic tin hành ti tni sâ chInh cUa COngty hoc ti dja diem khAc
a Vi& Nam theo quy& dinh cüa Chü tjch HQi dOng quAn trj vA dtrqc si nhât frI cüa HDQT.
7. Thông báo và chuang trInh hçp.
a) Thông báo hçp Hi dng quAn trj phAi duç gCri truOc cho các thành viên HOi dông quân trj
và Kiêm soát vien It nMt näm 05) ngày lAm vic ixàc ngAy to chrc hçp, dOng th&i cO the gti GiAm
dOc Cong ty khOng phAi là thành vith L-IDQT; cAc thAnh vith 1-[DQT cO the tir ch61 thông báo mcxi hpp
bang van bàn và vic tfr cMi nAy cO th dLrçlc thay dói hoc bUy bO bAng van bàn cUa thAnh viên Hi
dOng quAn trj dO. Thông báo hçp HDQT phAi du9t lam bang vAn bàn tiêng Vit và phAi thông bàn
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dirçc bàn bc và biêu quyêt ti cuic h9p HDQT và cac phiu biu quy& cüa thành vien HDQT.
b) Thông báo rnOi hçp dLrçYc gCri bang giy môi, din tho?i, fax, thi.r din tcr hoc phng
tin khác, nhung phãi báo dam den dtrc da chi cüa tmg thành viên Hi dông quãn trj và Kim
soát vién dtrçic dang k ti Cong ty.
8. S thành viên tharn dr t6i thiu.
a) Cutc h9pcüa Hi dng quãn trj theo giAy triu tp thn thir nMt du9t tin hành khi cO tirba
phãn ti.r (3/4) tong so thânh viên tth len dij hçp hoc thông qua ngithi dai din (ngiri duç üy quyen)
neu duc da sO thành viên Hi dông quàn trj chap thun.
b) TrLrng hçip cuQc h9p &rçlc triu tp theo quy djnh ti dirn a Khoàn 8 Diu nay
khOng di s thành viên dr hp theo quy djnh, thi cuOc hçp phài dirge triu tp Ian th(r hal
trong th&i hn bay (07) ngày, kê tir ngày dr djnh hp lan thu nhât. Trong tru&ng hgp nay,
cuc hçp dirge tiên hânh nu có hcxn mt nüa (1/2) so thành viên HOi ding quãn trj dij h9p.
c) Nu khong dü s6 Iung thành viên nhix vy thI cuOc hQp HDQT së duge t chCre lai
Ian thcr ba vào ngãy lam viêc tiêp theo ti cüng mt dja dim va ccing th&i gian, khi do cuc
hçp HDQT luôn là hçrp lé ma khong phii thuc vào so Iuçrng thành viên tharn dij.
9. Biu quyt.
a) Trir truâng hcp quy dinh tai Dim b, Khoãn 9 Diu nay, mi thành vién HOi dng quán tn
hoãc ngtxài dircrc u' quyên trre tiêp cO mt vài tir each cá nhân ti cuc hçp HOI dông quãn tn se CO
mt (01) phiëu biêu quyet.
b) Thành viên HQi d6ng quán trj không dirge biu quy& v các hgp dong, các giao
djch hoc de xuât ma thành viên dO hoc ngui lien quan tOi thânh viên do eO igi Ich
Igi
Ich dO mâu thun hoc CO the mâu thun vOl Igi Ich cüa Cong ty. Mt thành viên Hi dông se
khong dirgc tInh vao só krgng dal biu t6i thiu can thi& CO mt dë cO the to chtc mOt cuOc
h9p Hii dong quãn trj ye nhQng quyêt djnh ma thành viên do không cO quyên biêu quyet.
c) Theo quy djnh ti dim d, Khoân 9 Diu nay, khi cO v.n d phát sinh trong mt cucc
h9p cCia HOi dong quãn trj lien quan den mrc dO Igi Ich cüa thãnh vien HOi dong quãn trj hoc
lien quan den quyn biêu qu'êt mOt thanh viên ma nhQngvân dê do không dirge giâi 9uy& bang
sir ti nguyen tr bO quyên biêu quyët cüa thành viên HOi dông quân tn dO, nhUng vn dé phát sinh
dO Se dirge chuyên tOi chü to cuOc h9p và phán quyét cüa ehCi to lien quan den tat Ca CC thành
viên HOi dOng quãn trj khác së CO gia trj là quyt djnh cuói cing, trir trLrmg hgp tinh chat hoc
phm vi Igi Ich cia thành vién HOI dong quàn trj lien quan chtra dixgc cOng bO day dü;
d) Thành viên HQI dng quan tr htrOng Igi tCr mOt hgp dng dirge quy djnh ti dim a,
diem b, Khoân 5, Diêu 44 Diêu lê nay Se dirge col là cO Igi Ieh dang ké trong hgp dng do.
ci) Kim soát viên, Giám de Cong ty khOng phãi là thành vién HOi dng quân tn eO
quyên dir euOe h9p HOi dong quàn trj, eO quyên thào lun nhi.rng khOng di.rge biôu quyet.
10. Cong khai Igi Ich.
Thành viên HOi dng quan trj trirc tip hoc gián tip dirge huOng Igi tr mOt hgp dng hoe
giao dich cia dirçt k k& ho.c dang di kiên k kêt vOl Cong ty và bi& là mInh cO igi leh trong do, se
phãi cOngkhai Igi Ich nay trong cu,c hçp dau tiên eüa HOi dong quãn trj tháo lun, xem xët van ctê k2
két hgp dOng hoc giao djch nay. Tru?yng hgp thành viên HDQT không biêt bàn than và ngixi lien
quan co lgi Ich vào thOi diem hçip dOng, giao djch dirge k vOl COng ty, thành viên HDQT nay phãi
cong khai câc igi ich lien quan ti cuOc hçp dâu tiên eCa HOi dông quãn tn duqc t6 ehirc sau khi thành
vien nay biet rang mmnh cO Igi Ich hoc Se cO Igi ich trong giao djch hoe hgp dOng lien quan.
II. Biuquytdas6.
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vien d h9p tan thành. Trtrâng hqp so phiéu tan thành và phãn di ngang nhau thI quyt dnh
cu& eàng thuôc ye phIa Co 2 kiên ccia ChCi tjch HOI dông quãn trj.
12. Vic bó phiu cCia nguari vng mat.
Thành viên không tnrc tip dr hçp cO quyn biu quy& thông qua bô phiu bAng van bàn,
bO phieu din tCr hoac hInh thCrc din tCr khác. Phiêu biêu quyet bang van bàn phãi dirng trong phong
bI kIn và phài duqc chuyên den Cht tjch HOI dông quân trj chm nMt mt gix truàc gi& khai mac.
Phiëu biêu quyêt chi &rqc ma tnràc sir chüng kiên cüa tat ca nhung ngtroi dr hop.
13. Hp trirc tuyn hoc các hinh th(rc khác.
CuOc h9p cüa HDQT CO th t chcrc theo hInh thirc hi nghj trirc tuyn giOa cac thành
vién ccia Hi dông quán trj khi tat Ca hoc mt s thành viên dang nhüng dja diem khãc
nhau vài diëu kin là mi thành vien tham gia hp dêu CO the:
a) Nghe t&ng thãnh vien Hi dng khác cOng tham gia phát biu trong cuOc hop.
b) Phat biu voi tAtcã các thành vién tham di khác mt cách dng thi1. Vic thâo lun, trao di
gi€a các thãnh vien co the thrc hin mt cách trc tiép qua din thoai hoc bang phwmg tin lien
lac thông tin khác (kê Ca vic scr diing phtrong tin nay din ra vào thi diem thông qua Diêu 1 hay
sau nay) hoc là kêt hp tat Ca nhthig phLwng thCrc nay. Theo Diêu l nay, thành vién HQi dong
quan tn tham gia cuôc hop nhLr vay ducic cot Ia "Co mat" tat cuôc hop do Dia diem cuOc hçp di.roc
to chirc theo quy djnh nay là dja diem ma nhOm thành vien HOi dông quân trj dông nhât tp hqp lai,
hoc neu không cO mt nhóm nhi.r 4y, là dja diem ma Chc toa cuQc h9p hin din.
Các quy& djnli dtxçic thông qua trong mQt cuc hçp trijc tuyn duqc t chCrc vã tin hành
mt each hçp thrc se có hiu Itjc ngay khi kt thác cuOc hçp nhung phài duçvc khang djnh bang các
chU k trong biên bàn cOa tAt cà thành vien HOi dông quân trj tham dtr cuQc hp nay.
14. Nghj quyt bang van bàn.
Ngh quyt theo hInh th(rc lAy )2 kin bang van bàn duçic thông qua trên c sâ y kin tan
thành cCia da so thãnh vién HDQT cO quyên biu quy&, Nghj quyét loai nay có hiu 1irc vàgiá trj
nhtr nghj quyét duçc cac thành viên Hoi dng thông qua tai mOt cuOc hçp duçvc triu tp vã to chCrc
theo thông l.
IS. Biên bàn cuOc hçp HDQT.
ChCi tjch HDQT CO trách nhim gCni biên bàn hp Hi dng quãn trj cho các thành viên yà
nhcrng bien bàn do së phâi di.rçic xem nhtx nhtthg bang ch(rng xác thirc ye cong vic dà dLrçYc tiën
hành trong các cuc hçp do trir khi cO ' kiên phán dôi ye ni dung biên bàn trong thai han mix&i
(10) ngày k tü ngày gCri di. Bien bàn hp HDQT duçic 1p bAng tiëng Vit và cO th 1p bang tieng
Anh, có eác nQi dung ch0 yêu theo Dieu 158 Lut Doanh nghip Va phài CO ch k cUa tat cã các
thành viên Hi dOng quàn tnj tham dir và nguai ghi biên bàn. Cuc hp HDQT cO the ghi am, ghi và
hxu gi0 dual hlnh thUc din tCr khác.
16. Nhung ngtrai duqc mai hp dir thinh.
Ngu&i phv trách quàn frj (Thu k) Cong ty, Giám d6c diu hành, các Kim soát viên,
nhthug can bO diêu hanh khác (nêu không phãi là thành viên HQi ding quàn trj) và các chuyên gia
cüa mOt ben thr ba cO the du hp HDQT theo Iai mäi cUa Hi dông quân trj nhung không dugc
biêu quyet trr khi bàn than hç CO quyên dtrqc biêu quy& nhir thành viên Hi dOng quan tnj.
Diêu 31. Cäc tiu ban cüa Hi dng quãn trj
1. Hi dng quãn tn có th thành 1p câc tiu ban trurc thuOc d phui trách v chInh sách phat
tniên, nhãn su, krong thu.rOng, kiém soát ni b. Thành vién cüa tieu bancó It nhât ba (03) nguài, bao
gôm thành viên cOa 1-1i dong quàn trj va thãnh viên ben ngoai theo quyet djnh cOa HGi dongquan :
Các thành vien Hi dông quân tnj dc 1p/thanh viên HOi dong quan trj không diu hãnh chiêm cia so
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cüa HQi dng quan tr. Hoat dng cCia tiu ban phài than thO theo quy djnh cUa HOi dng quàn trj.
Nghj quy& cüatiêu ban chi có hiu 1irc khi có da s6 thành viên tham di vá biu quy& thông qua ti
cuQc h9p cüa tiêu ban là thành viên HOi dOng quân trj.
2. Vic thrc thi quy& djnh cüa HOi dng quãn trj, hoc cüa tiu ban trrc thuc Hi
dng quãn trj phãi phU hqp vâi cac quy djnh pháp 1ut hin hành và quy djnh ti Diêu l Cong
ty, Quy chê nQi bQ ye quãn trj Cong ty.
Diu 32. Ngtrôi phii trách quail trj cong ty
1. Hôi dng quán tn b nhiêm It nht môt (01) ngi.ri lam Ngithi phi trách quân trj Cong
ty dé h trO hot dông quãn tn Cong ty dirc tiên hành mt cách cO hiu qua. Ngui ph trách
quàn trj Cong ty kiêm nhim lam Thu k' Cong ty theo quy dlnh ti Khoãn 5 Diu 156 Lut
doanh nghip. Nhim k' cCia Ngtx&i ph trách quãn trj Cong ty do HOi dOng quàn trl quyet djnh,
ti da là näm (05) näm.
2. Ngträi ph trách quãn trj Cong ty phãi dáp tng các tiêu chun sau:
a) Co hiu bitt v pháp 1ut.
b) Khong dtrqc dng th&i lam vic cho Cong ty kim toán dc Ip dang thijc hin
kiêm toán cac báo cáo tài chInh cüa Cong ty.
c) Am hiu hot dng kinh doanh và quãn trj ni bO cüa Cong ty; Co khã nAng t6ng
hçip, sCr diing thành tho tin h9c va cac thiêt bj vAn phông.
d) Các tiêu chun khác theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu l nay và quyt djnh cüa HOi
dOng quãn trj.
3. HQi dng quãn trj cO th bAi nhim Ngtri ph trách quãn trj Cong ty khi cn nhtmg
khOng trái vài cac quy djnh pháp lut hin hành ye lao dng.
4. Ngui phy trách quãn trj Cong ty cO các quyn và nghia vy sau:
a) Tu van HQi dng quàn tn trong vic tO chOc hçp Di hi dng c dOng theo quy
djnh va các cong vic lien quan giva Cong ty va cô dOng.
b) ChuAn bi các cuc hçp HQi dng quán trj, Ban kim soát vâ Di hi dng cô dOng
theo yêu câu c0a Hi dOng quãn trj hoc Ban kiêm soát.
c) Tu vn v thu tic ca các cuQc hçp.
d) Tham dir cac cuc h9p.
e) Tu vn th tiic 1p các nghj quy& cCia Hi ding quân tij phü hçip vài quy djnh cCia pháp lut.
g) Cung cAp các thông tin tâi chInh, bàn sao biên bàn h9p Hi dng quãn trj và các
thông tin khác cho thành viên cCia HOi dOng quãn trj va Kiêm soát vien.
h)Giám sat và báo cáo HQi 6ng quân ü Ban ki&n soát ye hot dng cOng b thông tin cua Cong ty.
I) Bão mat thông tin theo cac quy dlnh cüa pháp lust và Dieu I cong ty.
k) DLrc hLrâng thu lao (phy cap) theo Quy ch quãn 1 ni bO cüa Cong ty và/hoc
theo quyêt dinh cOa Hi dông quàn trj.
I) Các quyen va nghia vy khác theo quy djnh cüa pháp lut và Dieu l cong ty.
Chiwng VIII
GIAM DOC CONG TY,
VA CAN BQ oiEu HANH KHAC CUA CONG TY
Dieu 33. T chuc b may quãn I
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nhiêm trtrâc HDQT vâ chiu s,r giám sat, chi do cUa HDQT trong cong vic kinh doanh hang
ngày cüa COng ty. Cong ty có mt Giárn doe, mOt s PhO giám d6c, mQt K toán truâng và các
chüt danh diéu hãnh khác do HDQT bô nhim, min nhim theo Quy ch quán l cüa Cong ty.
Vic bô nhim, mien nhim các chcrc danh néu trên phái duçc thrc hin bang nghj quyOt HDQT
dtrqc thông qua mt cách hçxp thCrc. Giám dôc Va cac PhO giám doe Cong ty có the dông th&i
cing là thành viên I-IDQT.
Diu 34. Ngu*i diu hành Cong ty

I. Theo d nghj eCia Giám d6c va dtrçic sr chpthu.n cCia HOi dng quân trj, Cong ty di.rqc
quyentuyen dung, scr dung can b dieu hành khác vài so lLrng và tiêu chuân phi hqp vâi cau Va
co ché quãn l' Cong ty do HQi dng quân trj quy dfrih. Can hO diêu hành Cong ty phai cO si m.n
can can thi& dê các hot dng va to chirc cüa Cong ty dgt duçic các miie tiêu dê ra.
2. MCrc lt.rcyng, tin thO lao, lçi ich va các ch dQ chinh sách khác d6i vâi Giám d6c
Cong ty së do HOi dông quãn trj quyêt djnh.
3. Mirc lLrcmg, tin thO lao, lçii Ich Va CC diu khoãn khác trong hçp dng lao dng di
vài can bQ diëu hành khác s do HDQT quy& dnh trén Ca si dà xuAt cOa Giám dôc.
4. Tin luang eCia Giám dOc và can hO diu hành khác cOa COng ty dtrc tInh vão chi phI kinh
doanh cCia Cong ty theo quy dinh cCia pháp !u.t v thu thu nhp doanh nghip va phái du th hin thành
muc riêng tiong báo cáo tái chInh hang nm cOa Cong ty, phái báo cáo Di hOi dông cô dOng thung niên.
Diu 35. B nhiém, bãi min, nhim vi và quyn hn cüa Giám dc

1. B6nhiêm.
HDQT ho nhim mOt thành vien trong HOi dOng hoc mQt ngtthi khác lam Giám doe .)MN
COng ty và sê k h9p dOng quy djnh mrc krong, thci lao, lqi Ich Va CC diêu khoãn khác lien quan.
Thông tin ye tin krang, thO lao, và lol ich khác cOa Giám dôc Cong ty phãi duc báo cáo tgi Di
hôi dông cO dong thtr&ng niên và dtxqe nêu trong báo cáo thung niên cUa Cong ty.
2. Nhim ks'.
Nhimk$'cOaGiámd&là O5(näm)namtrrkhiHDQTcoquydnhkhacvacothduoctaib6
nhiêm. Viéc bO nhim cO the h& hiu hrc can cCr vao các quy djnh ti Hçp dng lao dung (nêu có).
3. Tiêu chun.
a) Giám d& Cong ty phãi co tiêu chu.n theo Diu 64 Lut Doanh nghip và không duçc
phép là nhOng ngtthi bi pháp lut cam giO ch(rc vii nay, trc là nhing ngui vj thành niên, ngixi
không dO nang hre hành vi, ngui dâ bj ket an tO, nguoi dang thi hành hmnh pht tO, than viên hrc
krqng vO trang, các can bO cong chCrc Nhà nuâc và nguYi dA b phán quyét là dà lam cho COng ty
ma hç tOng lành do truâc day bj pha san.
b) Các tiêu chun khác theo quy djnh cCia pháp lut.
4. Quyn hn và nhim vti.
a) Thtjc hin các nghj quy&, quyt djnh cCia HDQT và Dgi hQi dng c dông; t ch0c thrc hin k
hoch kinh doanh và ké ho?ch dâu tu cOa Cong ty dâ duct HDQT va Di hOi dOng CO dOng thOng qua.
b) Quyt dinh tht cà các v.n & lien quan dn cOng vic kinh doanh hang ngày cOa Cong ty
thuOc thãm quyen cOa Giám dOe hoc không thuOc thâm quyën cOaHOi dông quân tij, thay mt COng
ty k ket các hçp dông va giao djch tài chInh va thuong mi theo thâm quyên hoc các hçip dOng, giao
dlch dä dtrqc HDQT, Dgi hQi dOng CO dOng thong qua theo quy djnh cUa Diêu l nay, tO chrc vã diêu
hãnh hot dng san xuát kinh doanh thuOng nht cOa COng ty theo nhUng thông l quãn l tot nhât.
c) Dé nghj HOi dng quân trj b6 nhim, min nhim, cách ch(.rc hoc k hçip dng,
châm dCrt hçp dOng, khen thuâng, k' lut, cho nghi chê dO, quyêt djnh mcrc hrang cUa PhO
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ty va cu, bai mien ngui di din quán l phân vOn ca Cong ty du tu ô doanh nghip khác.
d) Quyêt dinh bô nhiêm, min nhiêm, each chrc, khen thLrOrng, k lut, xp lumg, cho nghi
che dc dOi vài cac chCrc danh can bt, nhân vien trong Cong ty khOng thuc din phãi trInh HDQT
phé chuân (di vài nhCrng ch(xc danh cAn phãi dtrçc su thông qua cCia HDQT thI chi dw7c quyt nh
sau khi dã báo cáo va dirçc HDQT thông qua).
d) Tham kháo kin cüa Hi dng quãn trj dA quyt dnh s6 !uçmg ngtri lao dng cua
Cong ty. Tuyên dung lao dng, k' k& hqp dng lao dng, bO trI sCr duing, quyêt djnh h.rang va phii
cap (nêu co), khen thtxâng, k' lut, cho nghi chê dQ hoc cho thOi vic ngtr&i lao dQng trong COng ty
theo quy djnh cüa pháp lut ye lao dng và quy ché cüa Cong ty.
e) D ngh Hi dng quán trj quy& djnh thành 1p, t chüc Ii, giãi th các Cong ty con, chi
nhánh, van phong dai din cüa Cong ty; gop von mua CO phân cüa doanh nghip khác; dê nghj phé
duyt cac Quy chê quãn l ni hO cüa Cong ty. Dë nghj thông qua dè xuàt vic to chcrc 1i,
chia tách, sap nhp, hp nhât, giãi the hoc yêu câu phá san COng ty, dê xuât Quy ch nOibO
v quàn trj Cong ty báo cáo HDQT dê trInh Dai hQi d6ng cô dOng thông qua theo thâm quyên.
g) Kin nghj phuxcing an trá c tcrc hoc xü l I trong kinh doanh; dA xuAt nhthig bin
pháp nâng cao hot dng và quàn l' cua Cong ty.
h) Xây dujng dur thão chin krc phát trin, k hoch phát triAn ng.n hn, trung han, k hoch
kinh doanh hang nãm, các dir an dâu tu, các quy ch quãn l' ni bO cCia Cong ty dë trinh 1-IDQT.
i) Chun bj các bàn dr toán dâi han, hang näm và hang qu32 cCia COng ty (sau dày gçi là bàn dur
toán) phvc vi hot dOng quàn l dãi h?n, hang nam và hang qu cCua Cong ty theo kê hoich kinh doanh.
Bàn d loan hang nám (bao gôm cã bàn can dOi kê toán, báo cáo ket qua hot dng san xuât kinh doanh
va báo cáo tutu chuyên tien t dir kien) cho tmg näm tài chInh sê phái duç trInh d HQi dOng quán tn
thông qua và phãi bao gOm nhung thông tin quy djnh ti cãc quy che cüa Cong ty.
k) Chm nhAt vào ngày 31 thang 10 hang nãm, Giám dc diu hành phái trInh HDQT
phe chuân k hoach kinh doanh chi ti& cho näm tài chInh tip theo tren co sâ dáp ung các yêu
câu kinh doanh và phü hqp vâi ke hoch tài chInh 05 näm.
I) Thirc hiên tAt câ các hoat dông khác theo quy djnh cüa Diu l nay Va các quy ché cCza
Cong ty, cac nghj quyOt cüa HDQT, hçp dOng lao dng cüa Giám doe diêu hãnh và pháp lut.
m)CO quyn t& cMi thtjc hin nhüng quyt dlnh cüa ChÜ tjch hay thành viên HOi dng
quãn tr neu thây trái pháp lut, trái Diêu l nay hoc trái vài nghi quyêt cüa Di hOi ding cô
dOng; dOng thai phai cO trách nhim thông báo ngay bang van bàn cho Ban kiêm soát.
n) Duqc quyt dlnh cac bin pháp vuçTt thAm quyAn cCia mInh trong nhing trux&ng hçp
khân cap nhu thiën tai, hoà hoan, SI(CO bat kha kháng vã chlu trách nhim ye các quyet djnh
nay, dong thai báo cáo ngay cho HOi dOng quàn trj.
0) Thirc hiën trách nhiêm cCia NguOi dai diên theo pháp lut cüa Cong ty quy djnh ti Diêu 13
Lut Doanh nghip.

5. Báo cáo len HQi dng quân trj Va các c6 dong.
Giám dóc COng ty chiu trách nhim truâc HOi dng quãn trj và Dai hOi dng c dOng vAvic
thirc hin nhim vi và quyên hn duç giao va phái báo cáo cho nhUng ca quan nay khi duc yêu cáu.
6. Min nhiêm.
HDQT cO th min nhim Giám dc COng ty khi CO da s6 (tren 50%) thành viên HOi
dOng quàn trj dir h9p có quyên bieu quyêt tan thành và b6 nhim mOt Giám dc COng ty mOi
thay the. Giám doe Cong ty bj mn nhim có quyên phân aM vic min nhim nay tai D hi
dOng cO dOng tiep theo gân nhât.
7. Tr nhiëm hoAc mAt ttr cách.
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ngày ké tir ngây nhn don, HDQT phai xem xét và quy& djnh.
b) Giám dôc Cong ty mt tv cách khi bj ch&, mt tn, mAt quyn cong dan hoc tir bô
nhim s 03 ngãy tró len. Trong trtrYng hçip nay, HDQT phai tam ccr ngirâi thay th khong
qua 30 ngày và tiên hành các thu tiic bô nhm Giám dôc mài.
8. U' quyn, u' nhim.

b) Ngu?yi dtrcic u' quyn, u nhim phài chju trách nhim pháp l truâc Giám dc
Cong ty và pháp lut ye nhUng Cong vic mInh lam.
C) Sir u' quyn, uS' nhim lien quan dn con dAu cüa Cong ty phái duqc thirc hin bAng
van bàn và cO thai han.

Chwrng IX
BAN KIEM SOAT
Diu 36. (Jng cü', d cu thành viên Ban kim soät (Kim soát viên)
1. Trmg hcip dA xac djnh di.rçxc tnxàc Crng cCr viên Ban kiAm soát, thông tin lien quan
den các ng cCr viên duçic disa vao tài lieu h9p Dai hi dông CO dông và cong b t6i thiêu
muoi (10) ngay truoc ngay khai mac cuôc hop Dai hôi ding cô dOng trén trang thông tin then
tCr cia Cong ty dé cO dOng cO the tim hiêu ye các (zng cCr vien nay trtrâc khi bO phiêu. Ifng ccr
viên Ban kiem soát phài có cam k& bang vAn bàn ye tinh trung thçrc, chInh xác Va hçip IS' cüa
các thông tin cá nhân duçxc cong bô và phai cam kêt thirc hin nhim vi mt cách trung thrc
nêu dLrçlc bAu lam Thành viên Ban kiêm soát (Kiêm soát viên). Thông tin lien quan den Irng
ccr viên Ban kiêm soát duqc cong bô bao gm các ni dung t6i thiu sau day:
a) Hç ten, ngày, thang, nAm sinh.
b) TrInh do hoc vAn.
c) Trinh d chuyên mOn.
d) Qua trInh cOng tác.
d) Các Cong ty ma Cmg ccr viên dang nAm g10 chrc vii Kim soát viên và các chic
danh quán IS', diêu hành khác.
Cu

e) Báo cáo dánh giá v dOng gOp cüa iThg ccr viên cho Cong ty, trong truang hqp (mg
viên dO hin dang là Kiêm soát vien cüa Cong ty.
g) Các lçii Ich có lien quan ti Cong ty (nu có).
h) Ho, ten cua c dOng hoc nhóm c dong d ccr (mng ccr vien do (nu cO).
I) Các thông tin khác (nu Ca).
2. Giài thiu, d cCr vào Ban kim soát.

Các c dông cO quyn gOp s phiAu biu quyét cüa tfrng nguai laj vâi nhau dd ccr các mng
ccr viên Ban kiêm soát. Co dong hoc nhOm CO dOng nAm gi tr io% den dxâi 20% tong scô phân
có quyên biéu quyét &mc dé ccr môt (01) (mg c(m viên; tim 20% den duUi 50% &rçic dê cim tOi da hai
(02) (mg c(m viên; tim 50% tnâ len dLr9c dê c(m d ba (03) (mg cu viên.
3. Trung hçxp s Iixo'ng cac ixng c& viên Ban kim soát thông qua d c(m Va Crng cit vn

khOng dii sO Itrqng can thiêt, Ban kiêm soát dtrong nhim có the dé cir them mng cii viên hoc
to chime dê cit theo co chê dixqc Cong ty quy djnh tai quy ché nOi bO ye quãn tnl COng ty.Thii
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bô rO rang Va phái duqc Di hQi dng c6 dong thông qua truàc khi tin hành d ccr.
Diu 37. S luçng, thành phn, nhim k5' cüa Thành viên Ban kim soát (Kim soát viên)
1. S6 ltrQ'ng Thành viên Ban kim soat (Kim soát viên) cta Cong ty là 03 (ba) thãnh
viên do Di hOi dOng CO dOng bAu và bài min. Nhim k' cüa Ban kim soát là 05 näm; Kiêm
soat viên có the dixçc bâu li vâi so nhim kS' không hn ché.
2. Kim soát viên phãi dap (mng các tiêu chun va diu kiin theo quy djnh ti Diu 169
Lut Doanh nghip, Diêu l Cong ty va khong thuc cac trix?mg hqp sau:
a) Lam vic trong b phn k toán, tâi chInh cüa Cong ty,
b) Là thành viên hay nhân vién cCa Cong ty kim toán dQc 1p thrc hin kim toán các
báo cáo tài chInh ccia Cong ty trong ba (03) nAm lien trixàc dO.
3. Kim soát viên bj min nhim, bAi nhim trong các tn.mO'ng hçip sau:
* a) Kim soat viên dO bi pháp lut cm lam Kim soát viên hoc khong dü tiêu chun
và diêu kin lam Kiêm soát vien theo quy dlnh ti Diu 169 Lut Doanh nghip.
b) Kim soat vien dO cO dn t& ch(mc dLrqc gui dn trii si chmnh Cong ty và duçic chip thun.
c) Kim soát vien dO bj ri loan tam thAn va các Kim soát viên khác có nhüng bAng
chCmng chuyên mon chrng tO ngtri do khong con nang li;rc hành vi dan si;r.
d) Kirn soát viên dO không thi;rc hin nghia vi;i cua minh, yAng mt không tham di;r các cuc
hçp cüa Ban kiêm soát lien ti;xc trong vOng sáu (06) tháng lien ti;ic và trong th&i gian nay Ban kiêm soát
khOng cho phép Kiêm soát viên do yang mt và da phan quyêt rang ch(rc vi;i cüa ngu&i nay bj bO
trng, tr(m truOrig hçip bAt khã kháng;
d) KiAm soát viên do bi bãi nhim Kim soát viên theo quyAt djnh cüa Dai hGi dng c
dong do khOng hoàn thành nhim vi hocvi phm nhiéu IAn nghia vi;i cüa Kiêm soát viên
theo quy djnh cCia Lut Doanh nghip và Diêu l nay.
e) Không cOn là di din theo uS' quyn cCia c dOng là t ch(rc theo quyAt djnh cCia t ch(rc do.
g) Là di din theo u5' quyn cCia c dOng là tS chCrc, nhtrng t chCxc do khOng cOn là
cOdOngcCiaCOngty nOa.
h) Các trim&ng hqp khác theo quy djnh ci.ia Pháp lust, Diu l nay.
4. Kim soát viên cO th duçc thayth khi cO ch tr6ng bAt ngm phát sinh. Kim soát viên thay
the phái duç chap thun tiDi hQi dong cO dOng ngay tip sau do. Sau khi dtrç Di hQi dng cO dOng
chap thun, vic thay the Kiêm soat viên mOi dO Se di.rç coi là cO hiu li;rc vao ngày duqc Ban kiêm soát
thay the. Nhim k5' cCia Kiem soát vien mOi du tmnh t(m ngày vic thay the CO hiu Ii;rc den ngãy ket
thtc nhim k5' cüa Ban kiem soát. Trong truOng hçip Kiêm soát vien mOi không dtrçt Dai hi dong cO
dOng chap thun mçi quyet djnh cüa Ban kim soát cho den tnrâc thai diem din ra Di hOi dOng CO
dông CO str tham gia biêu quyêt cCia Kiém soát viên thay the vn dlr9c coi là có hiu li;rc.
5. Trim&ng hçip Ban kirn soát vi phm nghiêm tr9ng nghTa vi; cUa minh cO nguy CY gay
thit hai cho Cong ty thl Hôi dông quãn trj triu tp Di hi dông cO dOng dé xem xét và bAl
nhim Ban kiêm soát duang nhim và bâu Ban kiêm soát mài thay the.
6. Trong tnrng hqp vao thai dim kAt thc nhim k5' ma Ban kiAm soát nhim k5' mâi
chtra duc bâu thI Ban kiêm soat dä hAt nhiêm k5' vn tiêp ti;ie thi,rc hin quyên và nhim vi;i
cho den khi Ban kiêm soat nhiêm k5' mài duac bâu và nhn nhiêm vu.
Diu 38. TruOng ban KiAm soát
I. Các KiAm soát viên phãi bAu mt KiAm soát vien lam Tn.rOng ban KiArn soát; vic bAu,
mien nhim, bài nhim theo nguyen tAc da so. Tnrâng ban KiAm soát phái cO bang tot nghip di hçc
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doanh hoac chuyén nganh CO lien quan &n ho?t dng kinh doanh cüa Cong ty.
2. TrixOng ban kim soát cO các quyn và trách nhim sau:
a) Triëu tp vâ chü tn cuOc hQp Ban kim soát.
b) Yêu cAu HDQT, Giám d& diu hành và các can b quán l', diu hành khác cung cAp các
thông tin lien quan dê báo cáo các thánh vien COa Ban kiêm soát.
c) Lp và k báo cáo cCia Ban kim soat sau khi da tham khào ' kiAn côa Hi dng
quãn trj dê trInh len Di hj dông Co dông.
Diêu 39. Quyn và nghia vi cüa Ban kiêm soát
I. Quyn và nghia vi cüa Ban kim soát:
Ban kim soát CO quyn hn và nghia vii theo quy djnh ti Diu 170 cüa Lut Doanh
nghip va Diêu l nay, chü yu là nhflng quyên hn và nghTa vi sau dày:
a) Giám sat tInh hmnh tái chInh côa Cong ty, tInh hqp pháp trong các hot dng cia
thành vien Hi dong quán trj, Giám dôc diéu hành và nguii quán l khác, sr phôi hçp hoat
dng giQa Ban kiêm soát vâi HOi dng quãn trj, Giám dOc và có dông.
b) Chju trách nhim truàc Dai hQi d6ng c6 dOng v hot dng giám sat và thc hin các
nhim v ducc giao.
c) Kim tra tmnh hçvp l, hçip pháp, tInh trung thrc và rn(rc c1Q cAn trQng trong quãn l, diu
hành hot dng kinh doanh, trong tO chrc cOng tác ké toán, thông kê vã 1p báo cáo tãi chmnh.
d) ThArn dlnh tInh dAy dü, hp pháp và trung thrc cCia báo cáo tinh hmnh kinh doanh, báo
cáo tài chInh hang näm và sau tháng cüa Cong ty, báo cáo dánh giá cong tác quàn I cüa HOi dông
quãn trj va trInh báo cáo thâm djnh ti cuOc hçp Di hQi dông cô dOng thLthng niên. Rà soát hçxp
dOng, giao djch vâi nguM CO lien quan thuOc thâm quyên phê duyt cüa Hi dOng quán trj hoc
Di hi dông cô dOng và dua ra khuyén nghj ye hqp dOng, giao djch can cO phê duyt cUa HOI
dông quán tr hoc Di hi dOng cô dông.
d) Rá soát, kim tra và dánh giá hiéu h:rc và hiu qua cüa h th6ng kim soát nti bQ, kim
toán nQi b, quãn l rüi ro Va cãnh báo sam COa Cong ty.
e) Xem xét s k toán va các tai 1iu khác cCia COng ty, các cong vic quán l, diéu hành hot
dng cCia COng ty bat cir khi nào nêu xét thAy can thiêt h* theo quyêt djnh cüa Di hi dông CO dOng
hoc theo yêu câu côa CO dong hoc nhOm ci dông quy dnh tai Khoãn 2 Dieu 12 cüa Diêu l nay.
g) Khi cO yêu cAu cCia c dông h* thOrn ci dông quy djnh tçü Khoãn 2 Diu 12 cüa Diu I
nay, Ban kiêm soát thut hin kiêm tra trong thM h?n bay (07) ngay lam vic, k tir ngày nhn di.rçt yêU
cáu. Trong th&i hn mi.rOi lam (15) ngày, ke ti.r ngãy kêt thác kiêrn tra, Ban kiêm soát phái báo cáo giái
trInh v nhthig vAn dA di.rçrc yeu cAu kiAm tra den Hi dOng quán trj và CO dOng hoc nhOm CO dong CO
yeu
Vic kiern tra cOa Ban kiem soat quy djnh ti khoân nay khOng duç can trâ hot dQng bInh
thLrOng cüa Hi dOng quãn trj, không gay gián don diêu hành hot dng kinh doanh cüa COng ty.
h) Kin nghj HOi dng quán tr hoc Di hOi dng c dOng các bin pháp sCra d61, b
sung, câi tiên co câu to chcrc quán l', diêu hành hot dng kinh doanh côa COng ty. Xây dmg
Quy che hot dng cüa Ban kiêm soát và trInh Di hQi dOng cO dông thOng qua.
i) Khi phát hiên có thành viên Hi dng quàn trl, Giárn dc diAu hành và ngl.r&i diu
hánh khác vi pham pháp luât và Diu l Cong ty thI phai thông báo ngay bang van bàn vài
Hi dOng quán trj trong vOng bOn rnLrai tarn (48) gi&, you câu nguâi cO hành vi vi phm châm
dCrt hành vi vi pham và cO giái pháp khãc phiic Mu qua.
k) Dé xuAt và kiên nghj Di hOi dng Co dOng phé chuAn vic lira chQn cong ty kiAm
toán duçvc chap thu.n theo quy dnh cüa pháp lut, rncrc phi kiêm toán va mi vAn dê lien quan
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Thao luan voi kiêm toán viên dc Ip v tInh chat va phm vi kim toán truâc khi bAt dAu vic
kim toán; thão Iuán ye nh&ng van dê khO khän và ton t?i phát hin tfr cac kEt qua kim toán giUa
k$' hoc cuoi k$' cüng nhir mi van dê ma kiêm toán viên dOc 1p muon bàn bc.
I) Xem xét thu quan I cüa kim toán viên dQc Ip vã kin phân Mi cua Ban diAu hánh, quan !
Cong ty; xem xët báo cáo cCia Cong ty ye các h thông kiêm soát nOi b truOc khi Hi dong quán trj chap
thuân; xem xét nh(hig két qua diêu ira ni b và kiên phan hôi cüa Ban diu hành, quán I Cong ty.
m) Ban kim soát cO quyn scr dung tu vAn dOc 1p hoc b phn kim toán nQi bQ cüa
Cong ty d thrc hin các nhim vi duqc giao.
n) Ban kirn soát có tM tham kháo kin cüa HOi dng quán trj truâc khi trInh báo
cáo, kêt Iun và kiên ngh len Dai hOi dông cô dông.
0) Tham dr cac cuQc hçp cüa HDQT theo giAy m?ii, phát biu kin nhtmg khong
dirgc tham gia biéu quyët.
p) Báo cáo tai Dai hQi dng c dông theo quy djnh tii Diu 290 Ngh djnh S6 155i2020/ND-CP
ngày 31 thang 12 nm 2020 cCia ChInh phü quy djnh chi tiet thi hành mt sO diêu cCia Lut Chirng khoán.
q) Thirc hin cac quyn và nhiêm viii khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Diu
l nay và quyét djnh cüa Dai hi dông c6 dông.
2. Quyn duqc cung cAp thông tin côa Ban kim soát:
a) Thông báo môi hçp, phiu lAy ' kin thành vién HQi d6ng quân trj và các tài lieu kern theo phái
duc gui den các Kiêm soát vién cCing thOi diem va theo phuorig thCrc nhu dôi vOi thânh viên HQi dông
quanti.
b) Thành vién cüa Hi dng quàn trj, Giám d6c Cong ty Va can b diu hành khác phái cung
cap day dCi, chmnh xác, kjp th&i thông tin, tài liu ye cong tác quán I, diu hành và hoat dng kinh
doanh cüa Cong ty theo yêu cau cüa Kim soát viën hoc Ban kiêm soát;
c) Nguoi phU trách quân trj (Thu k) Cong ty phãi bào dãni rAng toàn b bàn sao chiip các
thông tin tài chmnh, các thông tin khác cung cap cho các thành vien HOi dong quán tij vâ bàn sao các
biên bàn, nghj quyét hp HQi dng quãn trj, h9p Dai hi dông cO dOng sê phãi duçic cung cap cho
Kiem soat viën vào cong thoi diem và theo phucing thCrc nhu d6i vài thành viên HOi ding quán trj.
d) Báo cáo cüa Giám d6c Cong ty trinh HOi dng quãn til hoc tài 1iu khác do COng ty phát
hành phãi duc gui den Kiêm soát viên váo cung thOi diem và theo phuang th(rc nhu dôi vOi thành
viên Hi dOng quán trl.
d) Kim soat viên CO quyn tip cn cácM so, tài lieu cia Cong ty liru giü tai trii sâ
chInh, chi nhánh và dja diem khác; có quyên den các dja diem lam vic cüa nguäi quãn l,
diéu hành và nhân viên cua Cong ty trong gi lam vic.
e) Báo cáo và tài lieu do Hi dng quàn trj chuAn bj lien quan dn k& qua kinh doanh, báo cáo
tai chInh, báo cáo dánh giá cOng tác quãn l diêu hãnh COng ty phãi duqc gui den Ban kiêm soát de
thâm djnh ch.m nhât 30 ngày truOt ngày khai mac cutc h9p Dai hQi dOng cô dOng thuâng niOn.
3. Nghia vi cCia Kim soát viên:
a) TuAn thu dung pháp lut, Diu l COng ty, quyAt djnh cüa Dai hi d8ng c6 dong va
dao dtc nghê nghip trong thrc hin các quyên Va nghia vii duqc giao.
b) Thrc hin các quyn và nghia vi4i duc giao mQt each trung thc, cAn tr9ng, t6t nhAt
nhàm bão dam Igi Ich hqp pháp t6i da cUa Cong ty vã C6 dông cOa COng ty.
c) Trung thãnh vài li ich cüa COng ty và c6 dông Cong ty; không duqc s dung thông
tin, bi quyêt, ca hôi kinh doanh cüa Cong ty, lam dung dia vj, chtc vli và tài san cüa Cong ty d
tu li hoc phc vu lol Ich cüa to chc, cá nhân khác.
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Cong ty hoc ngu&i khác thI cac Kim soát viên phái chju trách nhim cá nhân hoc lien dài bi
thuo'ng thit hi dO.

Moi thu nhp và lqi Ich khác ma Kim soát viên trrc tip hoac gián tip cO dLrçlc do vi
phm phãi hoàn trá cho Cong ty.

d) Trtxyng hop phat hin co Kim soát viên vi phm trong thirc hin quyn Va nghTa vit dtrçic
giao thI HGi dông quãn trj phâi thông báo bang van ban den Ban kiêm soát; yêu câu ngi.rOi có hành vi
vi phm châm dtt hành vi vi phm và cO giãi pháp khac phic hu qua.

Diéu 40. Cuc hçp cüa Ban kim soát
a) Sau khi cIA tham khão kin cüa Hi dng quán trj, Ban kim soát có th ban hành

cac quy djnh ye các cuOc hQp ccia Ban kiêm soát va each thcic hoat dng cUa Ban kiêm soát.
Ban kiêm soát phâi h9p tôi thiêu hai (02) lan mt nAm va cuOc hçp duqc tin hành khi cO tü hai
phãn ba (2/3) sO thânh viên tr len dr hop. Biên bàn h9p Ban kiêm soát dirc Ip chi tiêt và rO

rang. Thi.r k' (nêu co) và các Kiêm soát viên tham dr h9p phâi k ten và cac bién bàn cuc hop.
Các biên bàn hçp cüa Ban kiém soát phãi dLrçYc lixu giQ nham xac djnh trách nhim cCia trng
Kiëm soát viën.
b) Ban kim soát có quyn yêu cu thành viên Hi ding quãn trj, Giám dc vàdi din
Cong ty kiem toán dirçic chap thun theo quy djnh cüa pháp lut tham dir và trã lOi các van dé ma
cac Kiêm soát viên quan tam.

Diu 41. Tin hrong, thu lao, thrning và lçn Ich khác cüa thành viên Ban kim soát
Tin lixcmg, thu lao, thxâng Va lçi ich khác cta thành vien Ban kim soát duqc thrc
hin theo quy djnh sau dày:
I. Thành viên Ban kirn soát duqc trã tin ltrcrng, thc lao, thisâng ''a Iqi Ich khác theo
quyet djnh càa Di hi dong cO dOng. Di hi dông cô dông quyêt djnh tong mcrc tiên krong,
thti lao, thuâng, lqi Ich khác và ngân sách hot dng hang nAm cüa Ban kiêm soát.
2. Thành viên Ban kim soátduc thanh toán chi phi an, , di li, chi phi sCr d1zng djch
vv ttr vn clQc 1pvOi mCrc hop l. Tong m(rc thu lao và chi phi nay khong vixçt qua tong ngân
sách ho?t dng hang nAm cta Ban kiêm soát cIA &rçc Di hGi dOng cô dOng chAp thun, trr
tru'ong hop Di hOi dong cO dong CO quyét dnh khác.
3. Tin krong vã chi phi ho?t dng ci)a Ban kim soát dLrçYc tinh vào chi phi kinh doanh cCia
Cong ty theo quy djnh cOa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip, quy djnh khác cüa pháp lut có
lien quan va phai dixqc 1p thãnh misc riêng trong báo cáo tâi chinh hAng nAm cCia Cong ty.

Chiro'ngX
BAU HQI BONG QUAN TRJ VA BAN KIEM SOAT
Diu 42. Bâu Hi d1ng quãn tr và Ban kim soát
I. Các c dOng ph thông nr nguyen tp hop thành nhóm thoã mAn các diu kin quy
djnh dê dé ccr ngtr&i vào HDQT và Ban kiêm soát phãi thông bão ye vic hçp nhOm cho các
cô dOng dir hçp biêtchm nhât ngay khi khai mc cuQc hçp Bi hi dong cô dOng. Cong ty s

thông bão cho các co dOng dir hop v thông tin trên ti cuOc hop Dai hi dong cô dông.
2. Can cCr s6 krcing thành viên HDQT vã Ban kim soát, c dOng hoc nhOm c dông quy
dlnh ti Khoãn 3 Diêu 12 Dieu l nay &rçlc quyen dé ccr mOt hoc mOt so ngixOi lam ing ccr viên
HDQT và Ban kiêm soát theo quy dinh tai các Khoãn 2 Diêu 25 và Khoân 20iêu 36 tixong rng ccia
Diëu l nay. Trixng hp so Cmg cCr vién du'qc cô dông hoc nhóm cô dông dé cü thâp hcm so &ng cCr

viên ma hç &rçYc quyên d cCr thI so (mg cCr vién con lai do HDQT, Ban kiem soát và các cô dong
khác d cCr.
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bâu dOn phiêu, theo do mi cO dông cO tong s6 phiu biu quyt ttrang Crng
vài tang s' c6 phAn sâ
hCiuhoc d?i din nhãn vâi sôthành viên drnc bu cüa HDQT hoc Ban kim soát vâ c dông CO
quyên dOn hét hoc mt phân tong sO phiêu bâu cüa minh cho mt hoc mOt s Crng ccr viên.
4. NhIthg ngu&i tning cCr thành viên HDQT hoc Kirn soát viên dixçi xác djnh theo s phiu
bu tInh tCr cao xuóng th.p, bat dAu tfr (mg cCr viên cO so phiu bâu cao that cho den khi dü s' thành viên
quy djnh t?i Diéu l Cong ty. Trtr&ng hçp cO t& 02 (mng cCr viên trO len d?t cüng sO phiéu bâu nhix nhau
cho thành vien cuoi cüng cüa Hi dng quán tij hoc Ban kiêm soát thI sê tin hành báu li Irong sO các
(mg cCr viên CO so phiêu bâu ngang nhau hoc lija ch9n theo tiêu chI quy djnh t?i quy ché bâu cCr.
5.Tri.rmg hçip bAu In th(r nht không dü s krçing thành viên HDQT và Ban kim scat theo quy
dinh thi phãi tin hành bâu tip Ian hai trong so nh(tng nguOi d dtxçic d cCr cüa Ian th(r nhât cOn l?i.
Trixorng hop khi bâu lan thtx hai vn chua du sO hong quy dinh thi f)ai hôi dông cô dông quyet dinh Co
bâu tiép hay không, nêu D?i hQi dOng Co dong không quyet djnh duçt thi chCi to? Di hOi quyêt djnh.
ChuongXI
TRACH NHIEM CUA THANH VIEN HDQT, KIEM SOAT VIEN
GIAM DOC CONG TY VA CAN BQ DIEU HANH IUIAC
Diéu 43. Träch nhiêm can trQng cüa thành viên HDQT, Ban kim soát, Giám dOc
Cong ty vã can b diêu hành
Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Giám dOe Cong ty và can bO diu hành khác
dwmc u' thác cO trách nhim thirc hin các nhim viii cüa mInh, kê cã nhing nhim viii vâi ttr cách
thành viên cac tiêu ban cia Hi dông quãn trj, mt each trung thirc và theo phxang thfrc ma hp tin là
vi Id Ich cao nhât cCia Cong ty va vâi mOt m(rc d can trQng ma mOt nguOi thn trQng thung CO khi
dam nhim vj tn tuang dtrcrng và trong hoãn cânh tuong tii.
Diéu 44. Trách nhim trung thtrc và tránh các xung dt v quyn lçi
I. Thành viên HOi dOng quãn tr, Kim soat viên, Giám dOe va nguOi diu hành khác phãi
cong khai các lqi Ich CO lien quan theo quy djnh t?i Diêu 164 Lut Doanh nghip Va các quy dinh
pháp Iut khác.
2. Thành vien HDQT, Kim soát viên, Giám dOc COng ty và can bO diu hành khác
khOng duçc phep s(m dung nh0ng co hi kinh doanh cO the mang l?i Igi Ich cho COng ty vi
mvc dIch Ca nhãn; dOng thai khOng dixçic scr diing nhung thông tin cO di.rçic nhä chcrc vi cüa
mInh dé Ur Igi cá nhân hay d phvc vv lçi Ich cia bat kS' to ch(mc hoc cá nhân nào khác.
3. Thãnh vien Höi dng quãn tn, thành vien Ban kim scat, Giám dOc và ngtrâi quãn
I khác có nghTa vii thong báo bang van ban cho Hi dOng quán trj, Ban kiern soatve các giao
djch gi&a COng ty, cong ty con, cong ty khác do Cong ty d?i chéng nàm quyén kiêm soát trên
50% trô len vOn diéu l vài chInh dOi tuqng dO hoc vài nhUng ngträi cO lien quan cUa dôi
t.rqng do theo quy djnh cüa pháp 1ut. DOi vâi cac giao djch nôu tren do D?i hi ding cO dOng
hoc HQi dOng quãn trj chAp thun, COng ty phài thirc hin cong bO thong tin ye các nghj
quyet nay theo quy djnh cüa phap Iut ch(mng khoán ye cOng bô thông tin.
Thãnh vién l-1i dOng quân nj không dtrçc biu quy& dOi vâi giao dch mang li I9i ich cho thành
vién dO h* ngu&i cO lien quan cCia thãnh vién dO theo quy dlnh cCia Lut Doanh nghip vâ Diéu l COng ty.
4. Trr truOng hop D?i hi dOng cO dOng quyt djnh khác, COng ty khOng duqc phép cAp các
khoãn vay, bão lath, hoac tin dung cho các thãnh vien HDQT, Kiem scat vién, Giám dOe COng ty, can
bO dieu hãnh khác và nhOng ngud cO lien quan tOi các thành vien neu trn hoc pháp nhãn nào ma
nhung nguOi nay có các Id Ieh tãi chInh, mr trug hop cOng ty d?i chOng và to chüc Co lien quan tOi
thanh vién nay Ia cäc cOng ty trong cOng Tp doàn h* câc Cong ty ho?t dQng theo nhOm Cong ty, bao
gOm Cong ty mc - Cong ty con, Tp doàn kinh te và pháp lut chuyên nganh cO quy djnh khác.
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Kiêm soát vin, Giám dOc Cong ty, can bO di&i hãnh khác, hoac các ca nhán, t6 chCrc lien quan dn ho
hoc cOng ty, dôi tác, hip hQi, hoAc t chrc ma thành vién Hi dng quãn tn, Kim soát viên, Giám
doe Cong ty, can bô diêu hánh khác hoc nhftng ngu&i lien quan den h là thành vien, hoc cO lien
quan l fch Éãî chInh, së không bi vô hiu hoá tnong các frtrOng hçp sau day:
a) D6i vài hop dng có giá tn tr dual 20% t6ng giá trj tài san dixqc ghi trong báo cáo
tãi chInh gan nhât, nh&ng nôi dung quan trçng cta hqp dong hoc giao djch cOng nhix các môi
quan he Va kri Ich cOa thành vién Hi dông quân trj, Ban kiêm soát, Giám dc, can b diêu
hành khác da duçic báo cáo cho Hôi dng quãn trj. Dong th?yi, HOI d6ng quán trj dâ cho phép
thrc hin hop dông hoc giao dlch do mt each trung thrc bang da so phiêu tan thành cOa
nhng thành viên Hi dông khong cO Iqi ich lien quan; hoc
b) DM vOi nh0ng hçp dng cO giá trj Ian hcm 20% ccia t6ng gia tr tài san thrçic ghi
trong báo cáo tài chInh gân nht, nh&ng nOi dung quan trpng cOa hop dông hoc giao djch nay
cOng nhumôi quan h và li Ich cCia thành viên Hi dông quán trj, Kiêm soát viên, Giám dôc,
can bô diëu hành da duac cong bo cho các có dong khong cO 1çi Ich lien quan cO quyên biêu
quyet ye van dê dO và nhOng c dOng dO dà bô phiu tan thành hop d6ng hoc giao djch nay.
c) Hop ding hoc giao djch do duçic mOt t chüc tu vAn dOc Ip cho là cong bang và hçip l'
xt trén mci phixong din lien quan den các cô dông cUa Cong ty vào thii diem giao djch hoc hop
dông nay duçic Hôi dông quân trj hoAc Dai hOi dông c dông thông qua hoc phê chuân.
Thành vién HQi dng quãn trj, Kim soát vién, Giám dc Cong ty, can b diu hành
khác, cac cá nhAn Va to chcrc cO lien quan vài các thành vien néu trên không dtrqc st'r ding cac
thông tin chi.ra dtrgc phép cong bô cOa Cong ty hoc tiét l cho ngui khác d thirc hin các
giao djch cO lien quan.
Diu 45. Trách nhim v thit hi và bói thLr&ng
I. Trách nhiêm v thiêt hal.
Thành vién Hi dng quán trj, Kim soát vién, Giám dc Cong ty và can b diu hành
khác vi pham nghia vu, trách nhim trung thrc va can trQng, khOng hoàn thành nghia vi cüa
mlnh vâi sir mn can va nAng 1irc chuyen mon s phái chju trách nhim ye nhOng thit hi do
hành vi vi phm cOa minh gay ra.
2. Bi thLrOng.
Cong ty sé bi thuang cho nhOngngui dA, dang V cO nguy co trâ thành mQt ben lien
quan trong các vi khiéu ni, kiin, khâi to (bao gôm cac vi vic dan sir, hành chInh và không
phài là các vii kin do COng ty là nguâi khOi kin) nêu ngui dO dà hoc dang là thành vién Hi
dong quãn trj, can bO diéu hành, nhAn vién hoc là di din dugc Cong ty u' quyn hoc ngu&i
do dO hoAc dang lam theo yêu cãu cOa Cong ty vOi tix cách thành vién HOi dng quàn trj, can bO
diéu hành, nhân viên hoc di din theo u' quyên cOa Cong ty vài diêu kin ngu&i dO dO hành
dng trung thrc, can tr9ng, mAn can vi lqi Ich hoAc khOng mâu thuAn vâi lqi Ich cOa COng ty,
trén c sâ tuân thi luãt pháp và khong cO bang chcmg xác nhn rang ngui dO dO vi phm
nhQng trách nhim cCia mInh.
Khi thrc hin ch(rc nOng, nhiém vix hoOc thic thi các cOng vic theo Uy quyn cOa Cong ty,
thânh vn Hôi dông quãn trj, Kiêm soat vién, can b, diêu hành khac, nhân viên hoc là dai din theo
Uy quyen cOa Cong ty duqc Cong ty bOi thuâng khi trâ thãnh mOt béñ lien quan trong các vii khiéu
nai, kien, khôi to (tntr các vu kin do Cong ty là ngträi khôi kin) trong các trung hop sau:
a. DO hành dng trung thrc, cAn trQng, mAn can vi lqi Ich và khong mâu thuAn vài lqi
Ich cOa Cong ty.
b. Tuãn thO lut phap vã khOng cO bang chung xác nhn dO khOng thrc hin trách nhim
cOa mlnh.

-413. Chi phi bci thLr&ng bao gm cac chi phi phát sinh (k cà phi thuê lut su), chi phi
phán quyêt, các khoãn tin pht, cac khoãn phãi thanh toán phát sinh trong thirc th hoc dixqc
coi là m&c hqp l khi giái quyét nh0ng v vic nay trong khuôn khô !ut phap cho phép. Cong
ty CO th mua báo hiêm cho nhung ngtxOi dO d tránh nhng trách nhim bôi thiräng nêu trên.
ChLrong XII

QUVEN TRA CUU SO SAd vA HO sa CONG TV
Diêu 46. Quyn tra ciru si sách và ho so
1. Co dông ph thông có quyn tra cCru s sách và h so, cii th nhu sau:
a) Co dông ph thông cO quyn xem xét, tra cthi Va trich 1c thông tin v ten và dla
chi lien lc trong danh sách cô dOng cO quyên biêu quyêt; yeu câu sCra dôi thông tin khOng
chinh xác eCia niInh; xem xét, tra cru, trIch lic hoc sao chzp Diêu l cong ty, biên bàn hQp
Di hQi dOng cô dông va nghj quyêt Di hOi dông cô dông.
b) C dong hoc nhóm c dOng sx hihi tir 05% tng S6 c6 ph.n pho thông trô len có
quyên xem xét, tra c(ru, trIch lc so blén bàn và nghj quy&, quy& dnh cüa HQi dng quãn trj, báo
cáo tài chinh giUa näm vâ hang nAm, bàn cáo cOa Ban kiêm soát, hçrp dông, giao djch phâi thông
qua Hi dông quãn trj và tài lieu khác, tth tâi lieu lien quan dn bI mt thtxong mgi, bI mt kinh
doanhcaCongty.
2. ThxOng hqp di din duçic Ciy quyn cüa c6 dong va nhóm c6 dong yêu c&u tra thu
sO sách va ho so thi phãi kern theo giây üy quyên cüa cô dông và nhórn cO dong ma nguäi dO
dai din hoc bàn sao cong ch(rng cüa giây Oy quyên nay.
3. Thành viên Hi dng quan trj, thành viên Ban kim soát, Giám d6c và nguäi diu
hành khác cO quyén tra ciru sO dang k cô dOng cOa Cong ty, danh sách cO dOng, so sách Va
ho so khác cüa Cong ty vi nhung mic dIch lien quan tâi chüc vi cCia rnInh vài diêu kiin các
thông tin nay phài duçc bão mt.
4. Cong ty phài luu giü Diu i nay va nhflng bàn scra d6i b6 sung Diu l, GiAy chtng
nhn dang k' doanh nghip, các quy chê, cac tài lieu chOng minh quyên s& hUu tài san, nghj
quyët Dei hi dong cO dOng và HQi dông quàn trj, biên bàn h9p Di hi dong cô dOng Va Hi
dông quãn trl, các báo cáo cüa Hi dng quàn trl, các báo cáo cUa Ban kim soát, báo cáo tài
chinh näm, sO sách kê toán va các tài lieu khác theo quy djnh cüa pháp lut ti trii sâ chInh hoc
mt noi khác vOi diêu kin là cac cô dOng và Co quan dang k kinh doanh duçic thông báo ye
dja diem luu trü các tài lieu nay.
5. Diu l Cong ty phãi duçc cong b6 trên trang thông tin din tcr cia Cong ty.
Chuong XIII

NGUfl LAO BONG, CONG BOAN VA CAC TO CHUC
CH!NH TR! - xA HO! TRONG CONG TV
Diu 47. Ngtroi lao dng, cong doàn và to chfrc chInh trl - xA hi
I. Giám dOe Cong ty phãi 1p k hoch d HDQT thông qua v the vAn d lien quan dn vic
tuyên dçing, cho ngixxi lao dng nghi vic, tiên krong, bão hiern xA hi, phOc lgi, khen thtrông và k lut
dOi vOi ngtrOri lao dng va can b diêu hành Cong ty, the van dé khác theo quy djnh cüa pháp 1i4t
2. TO ch(rc Dang Cong san Vit Narn trong Cong ty hot dng theo Hin pháp và pháp
luât cCia nuàc Cong hOa xà hOi chü nghia Vit Narn và Dieu 1 Bang CQng san Vit Narn.
3. TO chcrc cOng doàn, các tO chirc chinh trj - xà hi khác trong Cong ty hot dng theo Hin
pháp va pháp lut cc,a nuOt Cong hOa xä hi chü nghTa Vit Narn va diêu l cüa các to chrc do.
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1p to chcrc chInh trj, to chüc chInh trj - xA hi ti Cong ty; khOng duqc can trâ, gay khó khãn cho
ngu&i lao dng tham gia hot dng trong các to chüc nay; to diêu kiin cho các tO chc trên hot
dng diing ch(rc nãng, nhim vu và diêu I ci)a mInh.
Chirong XIV
PHAN PHOI Lçn NHU3N
Diêu 48. Phân ph6i 19'i nhun
1. Lqi nhun truàc thud cüa COng ty sau khi bü dâp 1 nAm truâc (nu cO) theo quy
djnh cüa Lut thuê thu nhp doanh nghip, trIch qu Phát triên khoa hçc và cong ngh (neu
cO) theo quy djnh, nOp thuê thu nhp doanh nghip và hoàn thành các nghia vii tài chInh khác
theo quy djnh cia pháp lut phân cOn li duc s ding nhu sau:
a) Chia c trc.
b) TrIch 1p qu theo quy djnh hin hành cüa pháp lut.
2. MCrc c trc, hmnh thcrc chi trá c trc hang närn tü lqi nhun dtiqc giU li cUa COng ty
Va t' l trIch Ip các qu do Di hOi dOng cO dOng quyët djnh theo dê nghi ca HDQT.
Diu 49. C tLrc
I. Theo quyt dinh cüa Di hôi dng c6 dOng và theo quy djnh cUa pháp lut, cô tCrc s
thrçic cong bo va chi trã tr Içii nhun gic li ccta Cong ty nhtxng không duçic vlxçlt qua mUc do
HDQT dé nghj Va duçic Di hi dOng cO dông thông qua.
2. HDQT cO th quyt djnh thanh toán tm Cmg c tirc giUa k' nu xét thây vic chi trã
nay phü hçp vii khã nang sinh lOi cöa Cong ty.
3. Cong ty khOng thanh toan Iài cho khoàn tin trá c tCrc hay khoãn tin chi trã lien
quan tói mOt loi cô phiêu.
4. HDQT cO th d nghj Di hi dng c6 dông thông qua vic thanh toán toàn bQ hoac
tcrng phan CO thc bang cO phân va HDQT là ca quan thtrc thi nghj quyêt nay. Cong ty CO the
chi trã cO tCrc bang cô phân, trInh tr và thCi tVc thic hin chi trà cO trc bang c6 phân thic hin
theo quy dnh ti Lut Doanh nghip và các van bàn pháp lut lien quan.

5. TrtrOng hçp c tCrc hay nhng khoân tin khác lien quan tâi mt loi c phiu duct chi ti
bang tién mat, Cong ty së phãi chi tth bang tin dOng Vit Nam hoac thông qua các ngãn hang trên co s&
the thông tin chi tiêt ye ngân hang do cO dông cung cap. Trung hp Cong ty dA chuyên khoãn theo
ding các thông tin clii tiêt v ngân hang do cO dông cung cp ma cO dOng dO không nhn duct tiên,
Cong ty khOng phâi chlu trách nhim ye khoãn tiên COng ty chuyên cho cô dông thii huOng. Vic thanh
toán cO t1rc dôi vOi the cO phiêu niêm yêt/dang 1ç9 giao djch ti So giao djch chtrng khoán cO the duct
tiên hành thong qua Cong ty cht'ing khoán hoac Trung tam luu k chng khoán Vit Nam.
6. Can cr Lut Doanh nghip, Lut chng khoán, HDQT thông qua nghj quy& xác
djnh mt ngày ci the dé ch& danh sách cô dOng. Can Cu theo ngày do, nhüng ngix?Yi dang k
vOl ui each cô dông hoac ngu&i sO hiu các ching khoán khác ducic quyên nhn c trc, Iâi
suât, phán ph6i Igi nhun, nhn cô phiêu, nhn thông báo hoac tãi lieu khác.
7. Các v.n d khác lien quan dn phân phi lçii nhun thc hin theo quy djnh cüa pháp Iut.
ChwmgXV
TA! KHOAN NGAN HANG, NAM TA! CHINU
VA CHE DQ TA! CHINH ICE TOAN
Diu 50. Tài khoãn ngân hang
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ngoài dqc phép hoat dng ti Vit Nam.
2. Theo sir chip thun truâc cüa cc quan cO thm quyn, trong trtrmg hqp cn thi&,
Cong ty có the ma tài khoân ngân hang a nuâc ngoâi theo các quy djnh cUa pháp 1ut.
3. Cong ty s tin hành t& cà các khoàn thanh toán và giao djch k toán thông qua các tài
khoãn tiên Vit Nam hoc ngoi t ti cac ngân hang ma Cong ty ma tài khoàn.
Diu 51. Näm tài chInh
NAm tài chInh cáa Cong ty bat dAu tfr ngày du tiên ccia tháng MOt hang näm Va k& thüc
vào ngày thCr 31 cáa tháng Mui Hai ccing näm. Näm tài chmnh du tiên bat du tir ngày cap giãy
chcmg nhn dang k' doanh nghip va két thc vào ngày thr 31 cüa tháng Mirii Hai cüa näm do,
nêu IOn hmi 90 ngày; trirOng hçip nhO hcm 90 ngày thI duçic cong vao näm täi chInh tiëp theo.
Dieu 52. Che do ke toán
1.Ch d k toán COng ty sCr dng là ch d k toán Vit Nam (VAS) và ch d k toán doanh
nghip phü hqp theo quy djnh ccia pháp Iut Vit Nam.
2. Cong ty 1p s sách k toán bang ting Vit. Cong ty s luu gi h s k toán theo loi
hInh cüa các hot dQng kinh doanh ma COng ty tham gia. NhUng hO sa nay phài chInh xác, cp
nht, cO h thóng và phãi dü d chmg minh và giài trInh các giao djch cüa Cong ty.
3. Cong ty scr ding Dng Vit Nam (hoc ngoi t tir do chuyn di trong tnrOrng hqp
dtrcrc Co quan Nhà nixâc cO thm quyn chap thun) lam don vi tiên t dung trong ké toán.
Chiwng XVI
BAO CÁO TA! CHiNH, BAO CÁO TH1XdNG NIEN VA
TRACH NHIM CONG BO THONG TIN
Diu 53. Báo cáo tài chInh hang näm, san tháng và hang qu
1.Cong ty phãi Ip bàn báo cáo tãi chinh hang näm theo quy djnh cüa pháp Iut và phai duqc
kiêm toán theo quy djnh ti Diêu 56 Diêu i nay; trong th?i hn 90 ngày ke trkhi kêt thCic mi nAm tài
chInh, Cong ty phãi np báo cáo tái chInh hang näm dA &rçYc Dai hOi dOng cO dOng thông qua cho co
quan thuê CO thâm quyth, U' ban chüng khoán Nhà nuàc, SO giao djch chng khoán, co quan dang
k kinh doanh và Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam.
2. Báo cáo tài chInh hang näm phãi bao gm báo cáo k& qua hot dng san xu.t kinh doanh
phán ánh mt each trung thc va khách quan tInh hInh ye lAi và l cáa Cong ty trong nAm tâi chinh Va
bang can dOi ke toán phan ánh mt each trung thirc va khách quan tinh hInh các hot dng eCia Cong
ty cho den thai diem 1p báo cao, báo cáo luu chuyên tien t và thuyêt minh báo cáo tâi chInh. Trithng
hçip Cong ty là rnt cong ty mc, ngoai báo cáo tai chInh näm, Cong ty cOn phãi 1p bang can dôi kê
toán tong hcip ye tInh hinh hot dQng cCia Cong ty và các cong ty con vào cuói mi nm tAi chInh.
3. Cong ty phài 1p và cOng b các báo cáo tài chInh sáu thang dà soát xét và báo cáo
tài chInh qu' (dôi vài cong ty niêm yet/cOng ty di cháng quymO iOn) theo các quy djnh cüa
Uy ban ChCrng khoán Nha ntrOc, SO giao djch chrng khoán (dôi vâi cOng ty niêm yet) và np
cho co quan thué hOu quan và Co quan dang k kinh doanh theo các quy djnh cüa Lut
Doanh nghip và Tp doàn Cong nghip than - khoang san Vit Nam.
4. Các báo cáo tài chInh nAm duçrc kim toán (bao gm ' kin cCia kim toán viën),
báo cáo tài chInh sáu tháng dixc soát xét va báo cáo tài chInh qu' (dOi vài cOng ty niêm yet,
cOng ty di chóng quy mO Ión) phãi duqc cong bO trên trang thông tin din tcr ccxa Cong ty.
5. Các t chrc, cá nhãn quan tam du &rc quyn sao chp bàn báo cáo tâi chInh hang
nãm dà dirgc kiêm toãn, báo cáo sáu tháng và hang qu' trong gi lam vic cUa COng ty, ti trii
sO chInh cüa Cong ty va phài trà mt m(rc phi hqp l cho vic sao chp.
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Cong ty phãi 1p và cOng b6 báo cáo thtrong nin theo các quy djnh cCa pháp 1ut v ch(zng
khoãn, thi truOng chá'ng khoan vâ cüa Tp doàn Cong nghip Than-Khoang san Vit Nam.
Diu 55. Cong khai thông tin
COng ty phái l.p va cOng b cong khai thông tin theo quy djnh ti Diu 176 cCia Lut Doanh nghip
va các quy djnh khác cCia pháp Iuât cO lien quan.
Chtrcrng XVII
KIEM TOAN CONG TV
Diu 56. Kim toán
1.Ti Di hi dng c dông chi djnh mt Cong ty kim toán duqc chip thun theo quy
djnh cCia pháp lut, hoc thông qua danh sách các cong ty kiêm toán duc chap thun theo quy
dlnh cüa pháp lut và üy quyên cho HDQT quyt djnh lira ch9n mQt trong sO các ckm vj nay tiên
hành các hot dng kiêm toán COng ty cho nAm tài chInh tip theo dija trên nhüng diêu khoán
va diéu kiên thoã thun vâi Hôi clang quán trl. Cong ty phai chuân bj vã gcri báo cáo tài chInh
näm cho cong ty kiêm toán dc 1p sau khi két thüc näm tài chInh.
2. Cong ty kim toán dtrqc chip thun theo quy djnh cüa pháp Iut kim tra, xác nhn
và báo cáo v báo cáo tài chInh näm phãn ánh các khoán thu chi cUa Cong ty, Ip báo cáo
kiêm toán vâ trInh báo cáo dO cho HDQT theo quy dlnh cüa pháp lut.
3. Mt ban sao cüa Báo cáo kim toán s phái duqc gcri dInh kern vài mi ban báo cáo
kê toán hang näm cüa COng ty.
4. Kirn toán viên thijc hin vic kim toán Cong ty sê dirqc phép tharn dr mi cuc
h9p Di hi dông cô cong và di.rqc quyên nMn các thông báo và các thông tin khác lien quan
den Di hQi dOn cô cong ma mi cO dông &rqc quyên nhn và duqc phát biêu kiên ti Di
hi ye các van dé có lien quan den kiém toán.
Chwvng XVIII
DAU CUA DOANH NGHIP
Diu 57. Du cüa doanh nghip
I. Du bao gm du clucic lam t?i ca sâ khc du hoc du duài hInh thCrc chtt k s6
theo quy djnh cüa pháp 1ut ye giao djch din tcr.
2. Hi dng quán trj quyt djnh 1oi du, s6 krqng, hinh thcrc và ni dung dAu cüa
Cong ty, chi nhánh, van phOng di din cUa Cong ty (neu có).
3. Hi dng quân trj, Giám dóc sCr drng vâ quail l du theo quy djnh cUa pháp lut hin hành.
Chtrcrng XIX
GIAI THE CONG TV
Diêu 58. Giãi th Cong ty
I. Cong ty cO th bj giái th trong nhUng trtrOng hqp sau:
a) Theo nghj quyt, quyt cljnh cCia Di hOi dng c6 cong.
b) Bi thu hi GiAy chimg nhân clang k doanh nghip, trr tnx?Yng hqp Lut Quãn 1)2
thuê cO quy djnh khác.
c) Các tnrmg hçip khác theo quy djnh cüa pháp lut.

-452. Vic giái th COng ty truàc th?.ri hn (k cã thai hn d gia hn) do Di hi dng c
dông quyêt djnh, Hi dông quán tn thirc hin. Quyt dnh giái th nay phái dixçrc thông báo
hoc phái duçrc chap thun bâi co quan cO thâm quyên (nu bt buOc) theo quy dlnh.
Diu 59. Thanh I
I. It nh& sáu (06) tháng tnirOc khi kt thcic th&i hn hot dng ccia Cong ty hoc sau khi cO
mt quyet dnh giái the Cong ty, I-IDQT phãi thành I.p Ban thanh I gôm ba (03) thành viên. Hai
(02) thãnh vien trong dO do Di hi dng c dông clii dlnh và mt (01) thành viên do HDQT clii
djnh tir mt cong ty kiêm toán &rc chap thun theo quy djnh cüa pháp Iut. Ban thanh I sechuân
bj các quy che hot dng cüa mInh. CáC thành viên cüa Ban thanh ! có the Iira chçn trong so nhân
viên COng ty hoc chuyên gia dc lap. Tat Ca các chi phi lien quan den thanh 1 s &rcrc Cong ty isu
tiên thanh toán triràc Các khoán nçY khác cCa Cong ty.
2. Ban thanh l cO trách nhim báo cáo cho cc quan dng k2 kinh doanh v ngày ma Ban duçic
thành 1p Va ngày bat dâu hot dng trn thirc t. Kê tr thOl diem do, Ban thanh 1' s thay mt Cong ty
trong tAt cA cAc Cong vic lien quan den thanh l Cong ty tnxâc tàa an và các c quan hành chInh.
3. Tin thu duxic tir viêc thanh I' s dixçic thanh toAn theo thu tir sau:
a) Câc chi phi thanh l.
b) Tin lircrng và chi phi báo him cho cong nhAn viên.
c) Thud và các khoán np CO tinh chAt thud ma Cong ty phAi trà cho Nhà nuâc.
d) Các khoãn vay (nu cO).
d) Các khoân nq khác cCa Cong ty.
e) S dir con li sau khi da thanh toAn mci khoãn nq ti mvc a dn d trên dày së duc
phân chia cho cac Co dOng. CAc cô phân tru dài se iru tiên thanh toán truàc.
Chirong XX
GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ
Diu 60. Giãi quyAt tranh chAp ni b
1. Tnrng hcxp phát sinh tranh chAp hay khiAu nai cO lien quan tài hot dng cCa Cong
ty hay tOi quyên ccia cAc cô dOng phAt sinh tir Diêu l hay tr bat ccr quyên hoc nghTa viii do
Lut Doanh nghip hay các lut khác hoc cAc quy djnh hành chinh quy djnh, gifla:
a) Co dông vài Cong ty; hoc
b) C dông vOi HDQT, Ban kim soát, Giám d6c Cong ty hay cAn bO diu hành khAc.
thI cac ben lien quan së C6 gAng giãi quyt tnanh chAp dO thông qua thirong lucing v hOa giài. Tnr
trträng hqp tranh chap lien quan tOi HDQT hay Chü tjch HDQT thI Chü tjch HOi dông se chü trI
vic giái quyêt tranh chap và së yêu câu trng ben trinh bay cAc yêu tO thirc tin lien quan dOn
tranh chap trong vOng muai lam (15) ngày lam vic kê tir ngày tranh chap phAt sinh. TnuOng hqp
tranh chap liOn quan tâi HOi dng quãn trj hay Chü tjch Hi dng quán tn, bat cu ben nào cüng cO
the yêu câu Ban kiêm soAt hoc mt co quan chuc nang chuyen mOn chi djnh mt chuyOn gia dc
1p dO hành dng vài tr eAch là trng tài cho quA trinh giãi quyêt tranh chap.
2. Truang hçip khOng dt dtrçc quyt djnh hOa giâi trong vOng sáu (06) tuân tir khi bAt
dAu qua tninh hOa giãi hoc nu quyOt djnh cUa trung gian hOa giài khOng duqc cAc bOn chap
nhAn, bat cü ben nào cüng cO the &ra tranh chAp dO ra Trçng tài kinh t hoc TOa An kinh te.
3. CAc ben sO tu chju chi phi cUa rnInh có lien quan tài thO tc thtrong luqng Va hOa giãi.
Các chi phi ca tOa An sO do tOa phAn quyOt bOn nào phãi chju.
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DIEU KHOAN THI HANH
I)iu 61. Bô sung và sü'a dlji Diu 1
1.Viêc sra di, b sung Diu lé nay phái dixçc Di hi dng c dông xem xét quyt djnh.
2. Trong trisng hçip cO nhüng quy djnh cüa pháp lut có lien quan den hot dng cüa
Cong ty chi.ra di.rçc dê cp trong bàn Dieu I nay hoc trong trung hçrp có nhüng quy djnh
mOi ccia pháp lust khác vài nhtng diêu khoàn trong Diêu 1 nay thI nhttng quy djnh cüa pháp
1ut do di.rang nhiên ducic áp dicing và diêu chinh hott dng cüa Cong ty.
Diu 62. Hiêu krc thi hmnh
1.Bàn Diu 1 nay grn XXI chtrcmg và 62 diu, &rçYc Di hi dng c dong Cong ty c phn
Than Cc Sáu-Vinacomin nhât tn thông qua ngày 22 tháng 4 näm 2021 tui Phirông Cam Phü—Thành
phô Cam Phà-Tinh Quàng Ninh và càng chap thun hiu hrc toân van cüa Diêu 1 nay.
2. Diu lé dixcyc 1p thành mu?ii (10) bàn, có giá trj nhtr nhau, trong do:
-Näm (05) bàn dang k ti co quan chinh quyên theo quy djnh cüa U' ban nhân dan tinh,
thành phô.

"dl

- Nãm (05) bàn lixu tr1r tai Van phông Cong ty.

3. Diu i nay là duy nht và chInh thrc cüa Cong ty.
dOng
4. Các bàn sao hoc trIch Ic Diu 1 Cong ty phài có ch k' cUa Chü tjch Hi
quán trj hoc It nhât 1/2 tOng so thãnh vien Hi dOng quàn trj mOi CO giá trj. I.
CAC THANH VIEN HDQT

TM. HO! DONG QUAN TRI
CHU T!CH

1. Ong Nguyh Van Thuân..
2. Ong Nguyen Van Tfr
3. Ong Trãn Dire Kha
4. Ong Nguyen Tan Long
Phm Cong Huoug

