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CTY CP SX DV TB TANIMEX           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

       (TANISERVICE JSC)        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                ******** 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Dịch Vụ Tân Bình 

Tanimex (viết tắt là Taniservice JSC) thông qua theo Nghị quyết số  09/NQHĐCĐ ngày  

27 tháng 11 năm 2015 

Chương I 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. GIẢI THÍCH T Ừ NGỮ  

1. Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, giải thể và hoạt động có 
liên quan của doanh nghiệp. Hiện tại Luật doanh nghiệp hiện hành là Luật số 68/2014/QH13 
đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014. 

2. Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần của công ty đã bán hoặc đã được đăng ký 
mua.  

3. Cổ đông  là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty 

4. Cổ tức  là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản 
khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

5. Cán bộ quản lý cấp cao  là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế 
toán trưởng được Hội đồng quản trị phê duyệt. 

6. Cán bộ quản lý cấp trung  là Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý, Quản đốc, Kế toán tổng 
hợp, Tài chính tổng hợp các Phòng ban, xí nghiệp trực thuộc công ty. 

7. Người có liên quan  là cá nhân, tổ chức được qui định tại khoản 17 Điều 4 của Luật doanh 
nghiệp. 

Các từ hoặc thuật ngữ không được nêu trong Điều lệ này sẽ được vận dụng theo Luật 
doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 2. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY 

1. Tên công ty: 

- Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ TÂN BÌNH TANIMEX 

- Tên tiếng Anh:  TAN BINH TANIMEX PRODUCTION SERVICE JOINT STOCK 
COMPANY 

- Tên viết tắt:  TANISERVICE  JSC 

2. Địa chỉ trụ sở chính của công ty: 
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- Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Tani-Office, số 475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điều 3. PHẠM VI HO ẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH  

1. Công ty được phép kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm.  

2. Công ty lựa chọn hình thức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh 
doanh; điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh thông qua quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông. 

3. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại những địa điểm kinh doanh 
để thực hiện các mục tiêu hoạt động phù hợp của Công ty.  

4. Thời hạn hoạt động của công ty là vô thời hạn. Công ty có thể chấm dứt hoạt động theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

- Ông TRẦN HƯNG LỘC 

- Sinh ngày 10 tháng 03 năm 1974  Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 023139192   Cấp ngày: 30/07/2012 Nơi cấp: CA TPHCM 

- Địa chỉ thường trú: 15 Đông Sơn, Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM 

- Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

 

Chương II  

VỐN ĐIỀU LỆ - QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG  

Điều 5. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN 

1. Vốn điều lệ: 

- Tổng giá trị mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)  

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu cổ phần) 

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng) 

Tổng giá trị mệnh giá và số lượng cổ phần đang lưu hành sẽ được cập nhật tại từng 
thời điểm thay đổi, Giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp  xem như là 
pháp lý điều chỉnh, bổ sung cho khoản 1 Điều 5 của Điều lệ này. 

2. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của công ty và do quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông.  

4. Công ty có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn phù hợp với quy định của 
pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
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Điều 6. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 

1. Quyền của cổ đông: 

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ 
công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ 
đông trong công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết 
và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ 
sở hữu cổ phần tại công ty; 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời 
hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau: 

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài 
chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của 
Ban Kiểm soát; 

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 
này; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 
động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý 
hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; 

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa 
được bầu thay thế; 

4. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo khoản 4 
Điều 114 của Luật doanh nghiệp; 

5. Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành; 
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Điều 7. NGHĨA VŨ CỦA CỔ ĐÔNG 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được rút vốn đã góp bằng 
cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc 
người khác mua lại cổ phần.  

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty 

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty 

Điều 8. CỔ PHIẾU  

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một 
hoặc một số cổ phần của công ty. Những quy định về nội dung của cổ phiếu được áp dụng 
theo Luật doanh nghiệp hiện hành. 

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì 
quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật 
công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. 

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông 
được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.  

4. Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp 
cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu 
đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và 
sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới. 

Điều 9. SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG 

1. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này và được lưu 
giữ tại trụ sở chính của công ty 

2. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty 
để cập nhật vào sổ đăng kỳ cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc 
được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

Điều 10. CHÀO BÁN CỔ PHẦN – BÁN CỔ PHẦN 

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và  
bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.  

2. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn 
thành đợt bán cổ phần 

3. Việc chào bán cổ phần được thực hiện theo Điều 122, Điều 123 và Điều 124 của Luật 
doanh nghiệp hiện hành. 
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4. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần 
không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách 
của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau: 

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

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

Điều 11. CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng 

2. Việc chuyền nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông 
qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.  

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của 
cổ đông đó là cổ đông của công ty. 

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa 
kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo 
quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho 
người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả 

nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty. 

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ sẽ được ghi giảm 
tương ứng số cổ phần được chuyển nhượng và đồng thời ghi nhận cổ phiếu mới trong trường 
hợp là cổ đông mới hoặc ghi nhận tăng tương ứng số cổ phần được chuyển nhượng vào sổ cổ 
phiếu hiện hữu trong trường hợp đang là cổ đông của công ty. 

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông 
công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật doanh 
nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

8. Phí chuyển nhượng cổ phần sẽ do công ty quy định tại từng thời điểm.  

Điều 12. PHÁT HÀNH TRÁI PHI ẾU 

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

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

3. Trường hợp công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình 
tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định 
khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đội trái phiếu thành cổ phần. 
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Điều 13. MUA LẠI CỔ PHẦN  

1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 

a) Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, 
nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của 
mình. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản 
này. 

b) Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với 
giá thị trường hoặc giá thỏa thuận trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 
Trường hợp không thoả thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định 
giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức định giá chuyên nghiệp để 
cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.  

2. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty 

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo quy định 
sau đây:  

a) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã được 
chào bán trong 12  tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ 
đông quyết định; 

b) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại 
không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại mục c 
khoản 2 Điều này; 

c) Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong 
công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng 
phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định 
đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình 
bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. 
Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.  

Điều 14. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ X Ử LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA L ẠI  

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại 

Điều 13 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty 

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

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ này được coi là cổ phần chưa 

bán. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh 

giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc 

thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 
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Điều 15. TRẢ CỔ TỨC 

1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện 
và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ trả cổ 
tức cho cổ đông khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật 

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
này. 

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

2. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác 
theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt có thể được thực 
hiện chi tiền mặt trực tiếp cho cổ đông hoặc chuyển khoản đến tài khoản của cổ đông. 

3. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo 
đảm đến được cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày 
trước khi thực hiện trả cổ tức.  

4. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả 
đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. 

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

6. Trường hợp chi trả bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần . Công 
ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi 
trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức. 

  

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 

Điều 16. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty gồm có: 

1. Đại Hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Ban Tổng giám đốc 

5. Các phòng ban chức năng và các Xí nghiệp trực thuộc công ty 
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Điều 17. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 
nhất của Công ty.  

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a)  Thông qua định hướng phát triển của công ty; 

b)  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết 
định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

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

e)  Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 

f)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h)  Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 
công ty và cổ đông công ty; 

i)   Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 

j)   Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 18. THẨM QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại 
hội đổng cổ đông có thể họp bất thường.  

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề theo quy 
định tại khoản 2 Điều 136 của Luật doanh nghiệp hiện hành.  

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 
sau đây:  

a)   Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

b)   Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định 
tại khoản 1 Điều 32 và Điều 45 của Điều lệ này; 

c)   Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 6 của Điều lệ 
này; 

d)   Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e)    Các trường hợp khác được quy định theo pháp luật; 
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4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu 
cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này  

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì 
Chủ tịch Hội đồng quản trị và ca1v thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty. 

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

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

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 6 của Điều lệ 
này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ 
này. 

7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; cung 
cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; lập chương trình và 
nội dung cuộc họp; chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;  dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; xác định thời gian và địa điểm họp; gửi thông báo 
mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều lệ này. 

8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các 
khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại. 

Điều 19. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký 
cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông . 

2. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp 
Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin 
cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.  

 Điều 20. CHƯƠNG TRÌNH VÀ N ỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp  

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 6 của Điều lệ này có quyền kiến 
nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và 
được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi 
rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương,  vấn đề 
kiến nghị đưa vào chương trình họp.  
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3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 
khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp; kiến nghị được chính thức 
bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.  

Điều 21. MỜI HỌP  

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông 
trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc.  

2. Thông báo được gửi bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 
đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Thông báo mời họp phải gửi kèm các 
tài liệu liên quan đến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp 
hoặc thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này.  

 Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 
theo mẫu do công ty phát hành. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất 
trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong 
trường hợp sau: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp 

b) Uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, 

Điều 23.  ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 
51%  tổng số phiếu biểu quyết;  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 
Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp 
lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có 
số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;  

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 
khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự 
định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 
không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được 
gửi kèm theo thông báo mời họp quy định tại Điều 21 của Điều lệ này. 

Điều 24. THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG  
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Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại 
Điều 142 của Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 25. HÌNH THỨC THÔNG QUA NGH Ị QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG  

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 
quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung đã được trình bày trong 
chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 26. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA  

1. Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành các nội dung sau đây: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tải sản có giá trị quy định tại mục d khoản 2 Điều 17 của Điều lệ 
này;    

e) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng 
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 
và khoản 3 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 
tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 
kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 
hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 
được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu 
bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng 
cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bẩu như nhau cho thành viên cuối cùng  của Hội đồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 
ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của công ty. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu biểu quyết tán thành.  

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 
Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Trường 
hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải 
lên trang thông tin điện tử của công ty. 
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Điều 27. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KI ẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 
ĐỂ THÔNG QUA NGH Ị QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 145 của Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 28. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 
giữ dưới hình thức điện tử khác.  

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 
họp. 

3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 
của nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.  

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn 
nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 29. YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy 
định tại khoản 2 Điều 16 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, 
huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các 
trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 
hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ này trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 30 của Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết  vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Điều 30. HIỆU LỰC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 
thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 
quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài huỷ bỏ nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 29 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó 
vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Toà án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp 
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Điều 31. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a)  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm 
của công ty; 

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

c)  Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 
loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d)  Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

e)  Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này; 

f)   Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 
của pháp luật; 

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

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 30% đến 
dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy 
định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 17, 
khoản 1 và khoản 3 Điều 44 của Điều lệ này; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp 
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết 
định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ 
quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định 
mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 
doanh hằng ngày của công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty 
con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

l)  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

m)Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 
sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 
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3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn 
bản hoặc hình thức khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết 
định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây 
thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới 
chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên 
phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ 
đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu 
Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên. 

Điều 32. NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1. Hội đồng quản trị có từ 03 người đến 06 thành viên.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế.   

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 
đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế 
và tiếp quản công việc. 

Điều 33. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KI ỆN LÀM THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo 
quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không 
nhất thiết là cổ đông của công ty  

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên  Hội đồng quản trị 
của công ty khác.   

Điều 34. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội 
đồng quản trị  có thể kiêm Tổng giám đốc công ty.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp 
Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 

e) Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị 

f)  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật và điều lệ công ty. 
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3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 
của mình thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được uỷ quyền thì các 
thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

4. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản tri tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội 
đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thầm quyền theo 
quy định của Pháp luật và Điều lệ này. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên 

bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
cổ đông; 

d) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hoá 
thông tin và thủ tục hành chính; 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễm theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 35. HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 153 của Luật doanh nghiệp hiện 
hành. 

Điều 36. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 
giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng 
nước ngoài. Chủ toạ và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại 
trụ chính của công ty. 

3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường 
hợp có sự khác nhau về nội dung trong biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 37. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ  

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, người 
quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt 
động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài 
liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.  
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Điều 38. MIỄN NHIỆM, BÃI NHI ỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ  

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này; 

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn từ chức; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội 
đồng quản trị trong trường hợp sau: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại 
khoản 1 Điều 32 của Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba. 

b) Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay 
thế thành viên Hội đồng quản trị đả bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

Điều 39. TỔNG GIÁM ĐỐC  

Tổng giám đốc được bổ nhiệm và điều hành quả lý theo quy định tại Điều 157 của Luật 
doanh nghiệp hiện hành 

Điều 40. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC C ỦA THÀNH VIÊN H ỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,  trả lương cho Tổng giám 
đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
được trả theo quy định sau: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Hội đồng 
quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao 
của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi 
phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Tổng giám đốc do Hội 
đồng quản trị quyết định. 

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý 
khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu 
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nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm 
của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 41. CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN 

Công khai các lợi ích liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 159 của Luật doanh 
nghiệp hiện hành. 

Điều 42. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau: 

1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, 
pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

2.  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng , tốt nhất 
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 
kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ 
lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.  

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có 
liên quan của họ làm chủ hoặc có phân vốn góp, cổ phần chi phối. Thông báo này được niêm 
yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

Điều 43. QUYỀN KHỞI KI ỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện theo quy 
định tại Điều 161 của Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 44. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN 

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a)    Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 
thông của công ty và những người có liên quan của họ; 

b)   Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

c)    Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp hiện hành; 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 30% đến dưới 50%  
tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người 
đại diện công ty phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên về các đối 
tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng 
hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng 
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hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích 

liên quan không có quyền biểu quyết. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo 
Hội đồng quản trị, kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch 
đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 
quản trị dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có 
liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ 
đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc 
thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây thiệt 
hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng 
giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các 
khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

Điều 45. BAN KIỂM SOÁT  

1. Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 
năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc 
đa số.  

3. Trường hợp kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm 
kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và 
nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 46. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KI ỆN CỦA KI ỂM SOÁT VIÊN 

1. Có năng lực hành vi dân sự  đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị 
em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 
lao động của công ty. 

Điều 47. QUYỀN VÀ NHI ỆM VỤ CỦA BAN KI ỂM SOÁT 

Quyền và nhiệm vụ của Ban kiếm soát thực hiện theo quy định tại Điều 165 của Luật 
doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 48. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN KI ỂM SOÁT 

Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 166 
của Luật doanh nghiệp hiện hành. 
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Điều 49. TIỀN LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI KHÁC C ỦA KI ỂM SOÁT VIÊN 

1. Kiểm soát viên được trả thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

Điều 50. TRÁCH NHIỆM CỦA KI ỂM SOÁT VIÊN 

Trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 168 của Luật doanh 
nghiệp hiện hành. 

Điều 51. MIỄN NHIỆM, BÃI NHI ỆM KI ỂM SOÁT VIÊN 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 46 của  
Điều lệ này; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả kháng 

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công 

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định 
trong Điều lệ này và Luật doanh nghiệp hiện hành 

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 52. TRÌNH BÁO CÁO HẰNG NĂM 

1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài 
liệu sau đây:  

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; 

b) Báo cáo tài chính đã hoặc chưa được kiểm toán; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty; 

2. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để 
thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng 
cổ đông.    
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3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và 
báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất 10 ngày làm 
việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông . 

Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 
với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo 
cáo quy định tại Điều này trong thời gian hợp lý.   

Điều 53. CÔNG KHAI THÔNG TIN V Ề CÔNG TY 

1. Phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. 

2. Phải thông báo cho cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất 03 
ngày sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin của cổ đông là cá nhân nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài  

Điều 54. CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ TÀI LI ỆU CỦA CÔNG TY 

1. Công ty phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 

a)    Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ 
đăng ký cổ đông; 

b)   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy 
chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác; 

c)    Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; 

d)    Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh 
nghiệp; 

e)    Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán; 

f)     Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm 
toán độc lập; 

g)    Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm; 

h)    Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính; thời hạn 
lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.  

Điều 55. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN  

1. Niên độ kế toán hằng năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc 
vào ngày 30/09 của năm kế tiếp. 

2. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính hàng năm 
của Công ty phải được gởi đến Cơ quan Thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm 
quyền.  
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Điều 56. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

1. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 
pháp luật, lợi nhuận sau thuế của Công ty được phân phối theo nguyên tắc sau: 

a) Bù đắp các khoản chi không được ghi vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b) Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của Hợp đồng liên kết (nếu có). 

c) Chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hằng 
năm. 

d) Trích quỹ đầu tư phát triển 5% trên lợi nhuận sau thuế. 

e) Trích các quỹ thuộc cổ đông (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ chính sách xã hội; và các 
quỹ không bắt buộc khác) theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng 
cổ đông quyết định.  

2. Sau khi phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này, trường hợp vẫn 
còn lợi nhuận chưa phân phối hết sẽ được giữ lại và tích lũy cho những năm sau sẽ phân phối 
tiếp. 

3. Trường hợp công ty hoạt động thua lỗ, phần lỗ sẽ được chuyển sang năm sau để được trừ 
vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian chuyển lỗ theo quy định của pháp 
luật liên quan. 

  

Chương IV 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY 

  

Điều 57. CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY 

Thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 192, 193, 194, 195, 
197 và 198 của  Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Điều 58.  TẠM NGỪNG KINH DOANH 

Tạm ngừng kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 200 của Luật doanh nghiệp hiện 
hành. 

Điều 59. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Giải thể công ty thực hiện theo quy định tại Điều 201,202,203,204 và 205 của Luật doanh 
nghiệp hiện hành. 

Điều 60. PHÁ SẢN CÔNG TY 

Phá sản công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 
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Chương V 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ 

Điều 61.  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong Bản Điều lệ này 
sẽ do Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác điều chỉnh. 

2. Trong trường hợp Điều lệ này có điều khoản trái luật pháp hoặc dẫn đến việc thi hành trái 
luật pháp, thì điều khoản đó không được thi hành và sẽ được xem xét sửa đổi ngay trong kỳ 
họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Khi muốn bổ sung nội dung của Điều lệ này, Đại hội đồng cổ đông sẽ họp để thông qua 
quyết định nội dung bổ sung.  

 Điều 62. HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Bản điều lệ này gồm có 23 trang, 5 chương và 62 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông 
nhất trí thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số ……. /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 11 
năm 2015 tại Tp.HCM và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ này được Hội đồng quản trị chính thức ban hành và áp dụng thay thế bản điều lệ 
hiện hành của công ty. 

3. Điều lệ được lập thành  04 bản, có giá trị như nhau và được lưu trữ tại công ty. 

4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của công ty 

                                                                            TP.HCM, ngày  27 tháng 11 năm 2015 

 

Chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản tr ị 

 

Chủ tịch HĐQT               Thành viên HĐQT   Thành viên HĐQT 

      

 

 

 Trần Quang Trường               Trần Hưng Lộc          Nguyễn Đình Minh Tri ết       

 

                      Thành viên HĐQT                         Thành viên HĐQT 

 

 

 

 

                Vũ Ngọc Bính     Nguyễn Ngọc Loan 
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