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Kinh gt'i: - [Jy ban Chri'ng kho6n Nha nucrc;

- So giao dich chilng khoan t Ia Noi

c6ng ty: coNG TY CO PI{AN CI IIti[J SANG CONC CQNG 'f P.IICM

1'rg so chinh: 121 ChAu Van I-i6m, phucrng 14, qufn 5, thhnh ptrO t'tO Chi Minh

Di6n thoai: (028) 38 536 883 lrax: (028) 38 592 U96

Nguoi thuc hi6n c6ng bo th6ng tin: 6ng l{ulnh'l'ri Dfrng

Dia chi: l2l ChAu Vdn Liern, phuong 14, quAn 5, thAnh phO tlO Chi Minh

Dien thoai (di dong, cc, quan, nhA rieng): (08) 3tl 536 883 ["ax: (08) 38 592 896

Lo4i th6ng tin c6ng b6: V 24h n 72h !Y6u cAu ! nAt thr-rong D Dinh kj,

N6i dung thong tin c6ng b6:

i
Cong ty c6 phAn Chi6u sdng c6ng cong thanh pho Ilir Chi Minh c6ng b6 th6ng

tin nhu sau:

'I'ai liQu Dai hoi dong co dong thucrng ni6n ndm 2021.

Ch0ng toi xin canr k0t cdc thong tin cong bo tr0n dAy lA d0ng sr,r that ve

hoan tohn chiu tr6ch nhi6rn truoc phdp luatvc ng cac thong tin di cong b6

n b6 th6ng tin
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56: 05 /NQ-ltDQl' T'hdnh pnA UO ('hi iVtinh, ngdy 09 th(tng 6 num 202 1

NGyl QUYEr

coNG'y cri 
lparl 

i-"ifi 
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ll tX J[ toN c coNG
-I'I.IANII PI{O TTO CIIi MINII

Can cu Lu|t Doanh nghiqp s6 59/2020/QFI l4 dugc Qudc hQi Nuoc CQng hoa

Xa h$i Chri nghia ViQt Nam thong qua ngd1, 1710612020;

Cin cir Lu.?t Chung kho6n 5412019/Ql I l4 di cluoc Qu6c h6i nudc CQng hoa XE

hoi Chu nghia ViOt Nam thong qua ngirl' 26llll20l9.

Cdn cu Ditiu l0 to chu'c va hoqrt clong Cting t,v Co phin. Chi0u s6ng cong cong
thanh ptr6 t tO Clhi Minh sua d6i. b6 sung dd dutrc Dai hQi d6ng cd d6n-e thong qua

ngay 2110612018;

BiOn ban l6y y ki6n tlfri dong qudn tri nga1, 09i0612021.

QTJ Y F.'r NC il r

Ei6u l. Ngi dung
Th6ng qua nQi dung Tni ligu Dqi hQi tl6ng c6 d6ng thu'o'ng ni6n ndm 20212
+ Chuung. trinh Dqi hQi

+ Quy ch0 lanr vi0c vA bi0u qu.v"€t tai Dqi hQi

+ Rao c6o k6t qud hoat dong sdrn .ruAt kinh doanh ndrr 2020
-i Bdo ciio k6t quii hoat d0ng san xutt kinh doanh giai <1o4n nanr 2016-2020
+ Ilao cao tdi chinh nim 2020 di kiini todn boi C'ong t1' 'l'NI"lH Hdng Ki6rn

toan AASC
+ Bdo cdo cta II6i t16ng qudn tri rrarn 2020
+ B6o cdo cua llan ki6m soiit nlm 2020
+ Bdo czio luong. thu lao cua lll)Q l'. BK.S rrdrn 2020
+ -l'cr trinh thong clua srra d6i. b0 sung I)icu lf Cdrrg t;"
+ 'l'o trirrh thOng clua sua dOi. b0 sung Quy' che nQi bQ vC cluAn tri C0ng ty'

+ 
.['cy 

trinh thong qua s[ra doi. bO sung Quv che hoat dong c[ra I I6i ddng quan tri
+ l-o trinh thong qua srra de,i. bo sung Qu-v che hoat dong cta. Ban Ki6rn so6t
-' l'cr trinh thon-e qua l)h,utrng 6n phAn phoi lqi nhuAn sau thue nam 20l0.
-+ 'l'otrinh th6ng qua Kd hoach sdn xudt kinh cloanh nfun 2021.
+ l'cr trinh tht)ng qua D.inh hurrng sdn xuAt kinh <ioanh giai do4n ndm 202l-2025.
i 'l'o trinh thong qua Ke hoacli chi luong. thu lao cua thdnh vi6n.l IDQ'|. UKS 2021 .

'l 'l'o trinh th6ng qua Phuong an phin ph6i lqli nhuAn salr thue nam 2021 .

I l'cv trinh thong qua viic lua chon Cong ty' kiern toain dOc lap ki6rn toiin []iio
ciio tii chinh cfra Cdng tv nhrn 2021.,

t- 'l'o trinh thong qua Qu1' chc de c[r. i'rrg cu bau thinh vi0n llQi dong quan tri.
Ban Ki6rn sodt nhidrn k! 2021-2026.

+'l'o trinh thdng qua Qu1 che bau cri
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. Nghi quiret tluc'vc' I lQi dong qtran tri
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- Barr kieirn soiit:
- Ban 1'cing Cirinr d6c:
- Lu'u HDQl'.1'L'll('.

uAx'rnl
.)/

'I'rAn Virr Hirng

ar
JJl tc

iio cHt MI

lilAliitftio

1

E
t



 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH 
-oOo- 

 

 
 
 
 

TÀI LI ỆU 

ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNGă 
THƯ云NG NIÊN 

NĔMă2021 
(Dự thảo) 



 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

 
Th運i gian: 08h00 ngày 30 / 06 / 2021 
Đ鵜aăđiểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5  

207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM 
 
 

08h00 – 08h15 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

08h15 – 08h25 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.  

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 

-  Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.  

08h25 – 08h30 - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

08h30 – 09h00 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2016-2020. 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 
toán AASC 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 

- Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2020 

09h00-09h15 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

- Thảo luận 

09h15-09h30 - Bỏ Phiếu biểu quyết số 1. 

- Nghỉ giải lao (lần 1) 

- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 1 

09h30-10h00 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

- Tờ trình thông qua định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-
2025  



 
 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và 
Tổng giám đốc năm 2021. 

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo 
cáo tài chính của Công ty năm 2021. 

- Thảo luận 

10h00-10h20 Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban  Kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 
2021-2026. 

- Thông qua danh sách ứng cử viên. 

- Thông qua Thể lệ bầu cử  

10h20 – 11h15  - Bỏ Phiếu biểu quyết số 2 

- Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban  Kiểm soát  

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 

- Nghỉ giải lao (lần 2) 

11h15 – 11h30 - Công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết số 2 và Phiếu bầu;  

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-
2026 ra mắt Đại hội đồng cổ đông 

11h30 – 11h45 - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 

11h45 - Tuyên bố Bế mạc Đại hội. 
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56: 0l /QC-Dt{DCI) 7-P.tti Chi Miuh. ngri.t' 30 thdng 06 ndm 202t

QUY CIIE LAM VrEC VA BrErJ QTJYET
'r'ar DAr rror DONG co DoNG'r'HUoN(; NrriN NAM 2021

r. Nr{u'NG QUY EIN}r CHLTNG
Eidu l: Phpm vi iliiu chinh

Quy ch6 niry duoc iip rlpng cho vicc to ch[rc cu6c hop Dai hQi <king co dong thucmg nien
ndm202l cua Cdng ry co phlin Chi0u s6ng c6ng cong thAnh ph6 l16 Chi Minh ("Cong ty")

Didu 2: D6i tu'qng rip dqrng

Quy ch6 ndy quy dinh cu thd di6u kien tfi chirc dai h6i. quydn vd nghia vu cua c6c
bdn tham gia cl4i h6i vd rhC thuc ti6n hdnh dai lrOi.

Dilu 3: Tinh hiQu lg'c

C6 dong vi cdc ['re n thanr gia Dai lrr5i cl6ng c6 ddng thuong ni0n ninr 2021 cua
C6ng ty co trich nlriern thuc hi0n tlret> circ quy dinh tai Quy chel ndy.

II. DIEU KIEN TIEN TIANII DAI IIQI

Ei6u 4: Eidu kipn ti6n hirnh Dqi hgi

CuQc hgp.Dni h6i ddng c6 d6ng dusc tien hdnh khi c6 s6 c6 d6ng ds hgp dai diEn
tr€n 507o.tOng s6 c6 phin co quy€n bi6u.quyct thco danh shclr co dong cua ('ong ty c6
phin Clhi€u s6ng c6ng c6ng thdnh ph6 l-lo ('hi Minh do Tnrrrg tirn Luu ky chung khodn
ViQt Nanr ch6t ngiy 2510512021.

rrr. QUYEN VA NGHIA \/U CUA CAC str THAM GrA DAr HQr

Eidu 5. Diiiu ki$n tham dg'Dai h6i
-.1 : .^l'it ca cdc co ddng lir cir nhin. nguiri diii dicn theo,Lry quy0n cria co dong ld tti chuc

so hiru c6 phAn ph6 thong cua OOng ty (thco <lanh sdch c6 d6ng cLra Cong ty do Trung tdm
Luu ky chung kho6n Viet Narn ch6t ngdy 2510512021) ho4c rrguoi dai di€n thco uy quyen
bang van bdn cua c6 d6ng lti cii nhdn.

Di6u 6. Quy itinh ve ily quyin

6.1. ViQc iy quydn cho ngudi dai ciiqn <lU hqp Dai hQi d6ng c6 ddng phrii lqp
thdnh v[n ban theo rnAu cira c6ng ty vd plrzii co ch* ky theo quy <linh sau d0y:

- Truong hqp co tl0ng la cii nhAn li ngud'i uy quyen thi phAi c6 ch& ky cua cd dfing
d6 vi nguo'i duo-c uy quy0n du hpp;



-"I'ruirn;: l11rJr co dr)ng to.clr[rc lii ngtroi Lry quy0n tlii giiiy uv quy6n phiii co chir kj,
cua ngtroi dai tlicn ,lreo uy c1uy0n, trguoi dai diOn thco phdp l,iirt ctia c6 ddng to chric vi
ca nlrin, ngrroi dai <li0n thco phhp luAt cLra to chirc dur.rc uv qu vtn dtr hop;

'l'rong tnrirng hr.rp khdc thi ptrai co chir ky' cua ngutir lai di0n theo phdp luit cta
ct) d0ng vti ngr-itrr rhroc tiy quyCn drr hop.

6.2. C'iic tnr(nr{l hol Cidy uy qr,ry'0n.drroc lap thanh vdrr bi,n khong theo.rniu cua cdng
ty se do Clhir t:ir dai hOi toin quyOn quyct dinh tinh hup l0 cua (iiiy riy quy6n do.

6.3. N{Qt ngrr()i cti thC lArn tlai rli0n theo uy quy0, cho rr,ot hoac nhi0u c6 ddng.

6.4. r-gLrcri clrroc uy quycn du hop Dai hQi d6ng c6 ddng phAi ndp vin bAn u-v quydn

tnrcic khi v;io phong hop.

Didu 7. Quvdn vir nghia vq cria cic cii d6ng tham dU'alai h )i

?.1. Quy-.tin cda c{c c6 116rg tham dg'dai hQi

- I)uo'c tru'c tiOp tharn du'ho[c riy quy0n cho nguoi kh[r' :harn du hop dai hoi bing
l,:

Yan han uy quyelr llrco mau:

- Khi tharn du cudc hop dai lroi co clong thtrrrng nrcn. rndi co d6ng/ dai di0n co
d6ng khi tdi th rrn tlrr. cu6c hop Dai hoi .tlOng co cl6ng cltu nhAn dr.rcvc c6c ,tlre/phi6u bi6u
quy6t co slri so c0 phAn tuong irng voi s0 plrr0u bAu cr"ra rninlr d j voi ciic virr d0 thzio luin
tai cuoc hgpl

, - Duuc r';,,'y,r,, phat bi0u. thdo luan vi bi6u quy6t tit :ii ciic vdn dd thuQc thirn
quyen cta Dai hoi thco quydinh cuia l,uit Doanh nghi0p. cdc virrbrin quyphamphr{p luqt
khdc co li0n qu,ln r ii [)ier"r l€ Cdng ty:

- l)rrclc llarr tCr chuc th6ng biro niri dung, chrrong trinh I)ai hdi;

- l)utrc phiit c6c tii liEu nOi dung. churmg trinh Diii lrdi kenr theo;

. - C6 dong rl'in f)ai hgi dclng c0 dong muon co quyOn ciing ky ngay vd sau do co
quy0n tham gia vii l;:iu qLrv0t ngay tai Dai hOi, nlrung ('hu toa klrong co tr6ch nhigrn dung
Dai h6i do de r:ho cir ckrng dlng ky vt) lri0u luc cun c6c dot b iu quyOt tll tiOn hAnh sE

khong bi rinlr hrron,r

7.2. Nghiia vg cria cfc c6 dOng ph6 thdng khi tham dq' D4i hQi

-'['uan thu tlrinc rhco cdc quy clinh cria L-uit dotrnh nghi,'p, I)iCu le O6ng ry v.i quv
ch6 nty;

- Khi c(, clong hoirc nguo'i dtro-c ri}, quy0n ci0n tham cltr,dai hoi phni hodn thdnh ciic

thu tuc dang ky tharn gia Dai h0i vtii Barr t0 chuc Dai h0i vi xuiit trinh c6c gi6y to sau:

1- 
'l"hrr rrdi tlranr drr dai lroi (nciu co).

+ Ciiy r.:hirng nrirrh nhdn cliin hodc Ho chi6u.

+ (iiA),r.ry (luyen hqp l0 (trrralnl-l hnp drLoc [y quydn tharr clrr rlaihQi).

'l Ki vio drurh sirclr d6n tharn clu {)ar lroi.

r- Khi tiOrr lrirnh d:rng ky tharn clu Dai hoi Cong ty se c;ir cho ttrng co cl6ng hoac
<Iai diQn cd clong clutrc try quydn c{c tai licu:

-)



. Tht bi0u quydt mAu vdng (A4)

. Phi6u bidu quy6t so I m?ru tring (A4)

. Phieu bieu quyet so 2 xarrh c'luong (A.1)

. Phi6u biu H()i dong quan tri miin hong (A4)

. Phi6u bdu Ban kiOrn soiit rnau xanh la (44)

- Nghi€rn tirc chdp hdnh ndi quy tai cu6c hop Dai h$i <16ng cd cl6ng. t6n trong k6t
qud ldrn viOc tai l)ai h6i:

- Phdt bi0u vd bi0u quy5t phu hop vtri hrr6'ng din cria tlan to chuc vd tdn trong sr,r

tli8u khi6n Dai hQi cta Chu toa Dai hdi;

- ViQc ghi Am, ghi hinh Dai hQi phai duu-c thong biro cdng khai vd tluoc su chdp
thuin cira Chu toa Dai hQi. Tu tuc v0 c6c chi phi cle tharn du <lai hoi (nhu phuong ti6n di:,
lai. dn u6ng. rrghi ngoi... ).

Ei0u 8: Quy0n vh nghia vg cta Chri toa Dai hQi vi Ban thu'k1i

tt.l. Quyiin vi nghia vu ctia Chii tga DAi hQi

- Cu$c hep Dqi h6i d6ng c6 d6ng se do Clhu tich Ikri clong quzin tri lirn chu toa tien
hanh di0u khien Dai lroi:

- Quydt dinh cua chu toa v€ r,an d0 trinh tu, thll tuc hodc czic sq' kign phdt sinh ngoii
chuong trinh cna fliri hOi dong cir ddng si mang tinh phrin quyet cao nhit;

- Clhu tga Dai h6i c6 tlr6 ti€n lrdnh cdc cong vi0c cAn thidt clc didu khi6n Dai h6i.d6ng
c6 cl6ng mot c6ch hc.rp lQ vd c6 trAt tir; lro{c de Dai hdi phrin anh cluoc nlong mu6n cua

da s6 tham dr,r;

, - Chu tga cti quyen kh6ng.trd loi ho{c chi ghi nhin crlc y ki6n,dirng gop cua cO d6ng
neu ceic n6i dung d6ng gop, ki6n nghi ndm ngoai n6i dung xin y ki0n dai h$i;

-. Khdng cAn liy y kie n c[ra Dai hQi, b.{r cu l(rc ndo C]hu toa I)ai hQi dong co rlOng cfrng

c6 thd tri hoin Dai hQi d0n rnot tho'i dicm khac (pht hop vr:i Luit cloanh nghiQp va Dieu l0

cua C6ng ty) vd tai mOt tlia di6nr khdc do Clrri roa quytit tlinh neu nhAn thiy ring:

+ Hinh vi cria nhllng nguoi co mdt can tr<i lrodc c6 kha rrdng can trcv di6n bi6n co trdt
tu cua cuQc hop.

+ Su tri ho[n ld cin thi6t d6 cdc cOng r,iec cua Dai h6i clucrc ti6n hinh m6t crlch hqp
le . 'fhoi gian hodn t6i da khong qLrii ba ngay, ki tir ngiiy cu6c lrop dq dinh khai tnac.

8.2. Qu.v.-6n vi nghia vu ctia Ban thu'ki' Dai hgi

- Ban thu kj,Dqi h$i do Chu toa chidinh.

- Ban thu ky co chr.lc nlng l{p Bien ban dai hQi va thrrc hiOn cdc c6ng vi6c tro giirp

theo sr,r phAn cOng cua Chu toa.

Didu 9: Ban ki6m phi6u

- flan ki6rn phi6u bao g6m 0l trr.rcrng ban vii ciic thinh vi0n do Cht tqa.d4i h6i d0 cu
vi duoc Dai hQi d6ng cd d6ng tlr6ng qua bang hinh thirc gicr'I'hd tri6u quy6t truc ti6p tai

dai h$i. Thdnh vi0n Ban kiern phieu c6 thO khong phrii ki co dong cua Cdng ty.

_)



- Ilan kidrrr phiOu ct-r nhi€rrt vu kitrn rra. giiun sat vi,ic br' plri0u cua circ c6 d0ng va tti
chfrc kicnr phi,iu.

- llan kicrn prrCu c(r rrirch nhi0rn lAp bi8n ban kCt quii k:irn phicu va cong bo tnxic
Dai h6i:giao lri br['n barr vi toan bo phicu bi0u qLry6t va phiirr bau cho Chu toa Dqi h$i.

- Moi conr: vi*,: kiCrn tra. Iiip bir-in birn vt crSng tr6 tet clua ir0rn phi0u, Ban ki€nr phi€u
phai ldnr trung thuc, chinh xdc va phai clriu trdclr nhiCm v0 kct {ua do.

IV. 1'l11N tlA\I{ l)Al IlOl
Diiiu l0: N0i rlung ti6n hinh Dai h0i

L Bao c6r, kOt qua hoat dong san xuit kinh cloanh nirn 1020.

2. Baio carr l.0t clua hoat d0ng san xuAt kinh doanh nhie n k-n 2016-2021.
3. 86o c6o tii chinh nlnr 2020 dz'i kiern todn btvi COng ty IN I II I IIang Ki€m torin AASC
4. Udo c6o curt IIoi d6ng quan tri.
5. 116o c6o r:u:r Ilan ki6m soat.

6. lliro c6o ti0rr Itrong, tlru lao cua.l"ll)Q-l'. IIKS n[rn 202C

1. 'l'h0ng 
c,Lra )irra doi, bo sung {)iiu lt"r (i6ng ty. 

.u. 'l'hong cLla rirra doi. b0 sung Qu1,ch0 noi b6 r,0 qiran tri ('orrg ty.
9. 'l-hong cLra srra d0i.,bo sung Quv ch0 hoat dQng cua Il0 rl0rrg qudn tri
10. 'l-hong cr.ra (luy chO hoat dong cua llan Ki0nr soiit 

,

I l. l"hong qr-ra l)lruong an phin phdi lqi nlrudn sau thu0 nzirr 202(1.

12. 1-hong qua l(0 hoach sdn xuiit kinh cloanh nlnr 2021

13. 1'hong qua [:)inh htr(rng san *r,it kinlr cloanh nhi6m kj,"]021-2026.
14. 't-horrg qua l(c hoach chi lhir lao cua thiinh vien HI)Ql', tlKS nirrn 2021.

15. -lh0ng qua |)lrrong rin phAn ptrOl toi nhuAn sau thuc rrar:r 2021.
I6. Thong cua vi6c lua chon Cdng ty kicrn toiin cloc lip k enr toAn 86o c6o tdi chinh

cua Cdng ty nirrn 2021.
17. 'Ihong qua r,Lrnlt srich ung cti vicn bitr thrinh viOn IIOi t i,ng qudn tri vd thdnh vi0n

Ban Kicm soiit rtlriirrt kj,202.1 -2026.
18. 

-Ih0ng qua (luy clr€ bAu cu'

19. Uiucu'thiirrhvi0ntlriinhvi€nll6ict6ngquiintri viithAnlrr,icrrllanKi6rrtso6tnlri0nr
kj, 202 t-2026

Di6u I l: 'l'h0 thfi'c bi0u qry'Ot thOng qua circ quy6t itinh tai )ai h0i

Vi0c bi0Lr quydt ca'rc vin de tai l)ai lroi tiy tnrirns hcv: se: clutvc thuc hi€n thco
cac hinlr thuc dLr'(ri ttAy:

I l.l. Bi0u qu-r-6t trg'c ti6p (bane hinh thri'c gio'I'he bi('u qu5'6t)

Vi€c bi6tr q,,rOt truc ti6p duoc ?p dune OOi vOi cdc n0i ,lung: Th6ng qua.nhin su
Chu toa dodn;'l'hu ky doiin; Ban ki6nr phi0u; Quych€ lam'itc v;i bi0u quy0t tai Eai
hdi; Chuong t:'inh cua Dai ho.i. Bi0n biin, Nghi quv0t cua Da ir6i va noi dungcua rnuc
1,2. .i,4, -5. (r 17. i8 cua l)icu l0 nOu trtrr.

'l'ruirng lrcrp.bi0u quy0t.truc ti0p tqi cuoc.hop, co dirrrgtl;ri cli€n theo uyquy0n cta
cei dong bi€u cluyelt v0 van cle cAn lay y kien bdng ciich gio'l'ht! bieu quy0t cua rninh l0n
hodc bdng Iiirrlr thf,: khdc tlreo su <lieu khi0rr cira Chu toa. Mir rru<ic cua l'hc bi6u quyet
phrii dtroc gir-r' :ao htrong i,c phia Doan (lhu toa.'l"r-rLrntg hcrpr c' dirng'tlai cli0n kheing gio
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The bi6u guytij trong cd ba lan bi6u quy6t'Idn thdnh, Khong.t6n thdnh hodc KhOng j, ki6n
cua m6t v6n cl€ thi dugc xenr nhu bi6u quy6t tan tlranh vdn d6 do. Truong hop c6 d6ng/d4i
di6n gio cao The bi0u qr,ryet nhi6u hcrn nrOt (01 ) l6n khi bi6u quy€t '[6n thdnlr, Kh6ng t6n
thdnh holc Kh6ng y ki6n cua rn6t v6n dO thi duoc xem nlru bi6u quyet kh6ng hqp 10.

, Ban ki6m phi0u se ghi lai s6 phi6u tin thdnh, khong tdn thdnh vi kh6ng co y kien
tl€ c6ng b6 k6t quai bi€u quy0t truoc Dai hoi.

I1.2. Bi€u quy6t bang Phi6u bi6u quy6t

a. Vigc bi6u quy6t c6c n6i dung rnuc 7.8,9. 10, ll, 12.13.14. l5 vd 16 cua DiAu
l0 n6u tr0n sd duo'c thuc hi€n theo hinh thirc bo phi€u kin vi bdo ddrn minh bach vA c6ng
bing. C6c n6i dung bi€u quy6t dtroc ghi trong Phi6u bi6u quydt sE duoc c6 clOng/dai

dign theo uy quyen cua c6 d6ng bi6u quyit bdng viOc lua chon, phuong 6n d6ng y hoAc

kh6ng ddng j, hoic khong co y kien veo tung noi dung cAn ldy y ki€n bdng c6ch ddnh
d6u cheo hoic d6u tich (X hoac /).

11.3. Cric c6 ddng b6 phi6u theo nguy0n tic sau:

a. ViQc bo phi6u duo-c b5t <l6u tu khi c6.hi6u l€nh cria Chu toa cuQc hgp ho{c Truong
ban ki6m phi€u vA.k6t thuc khi c6.d6ng cudi cung bci I'hi6u bieu quy6t vdo thtng phi6u
hoic sau l5 phut k€ tu thoi d.i6m b5t ddu,bo phi6u tuy thu6c vdo thoi diem ndo d6n truric.
Sau khi k€t thuc vi6c bo phi6u, hdm phi0u sE duo. c ni6m plrong vd nhlrng cO d6ng kh6ng
tham gia bo phi6u dr.roc coi nhu kh6ng co y ki6n.

- ViQc ki6m phi0u duoc ti6n hdnh ngay sau khi vi0c bo phi6u k6t thfc vd thirng phi6u
duoc ni6m phong.

b. C6c Phi6u kh6ng hop l€ sE kh6ng drroc tinh bao g6rn:

- Phi6u khdng theo rniu do Ban t6 chuc phiit ra vd kh6ng co dAu cua Cong ty;

- Phi6u bi r6ch, gach, tiy x6a, su'a chri'a.

- PhiiSu ghi th6nr nhfrng th6ng tin kh6c, th6nr ky hi6u;

- Phiiiu co ghi nhi€u 1i, ki6n khdc nlrau trong cring rlQt noi dung bi6u quy6t thi phin
bi6u quytit d6 kh6ng hqp l0

- Phi€u kh6ng co cht ky, khirng ghi ro ho ten cua c6 dong ho{c dai diQn ty quydn dUhep;

, - Phi6u kh6ng dugc lq'a chgn ho{c lua clron nhieu lron mQt phuong dn cho rn6t v6n dd

bi6u quy6t.

Vi6c bi6u quy6t OOi vOi tung nQi dung cin th6ng qua trong Phi6u biiiu quy6t la dQc lap
voi nhau vd tinh hW l0 cua phAn bi€u quyOt n6i dung ndy kh6ng ldrn iinh huong tl6n tinh
ho.p lQ clra cdc n6i dung bi€u quydt khrlc.

c. Trudng hgp c6 d6ng trong qud trinh ghi Phi6ubi6u quy6t bi nhirn.lin voi didu
ki.6n chua bo vio thtng phi0u thi duo-c quy€rr truc ti6p,gap Truong ban ki€nr phieu xin
doi lai Phieu bi6u quyet nltdnt ddnt bao quyen lgi cho c6 dong.

t1.4. K6t qu:i bi6u quy6t: dong y, khting dting y, khong co y kiiin cua tung nOi

dung sd dugc th6ng b6o truoc Dai hoi vd thc hicn tai Bien bdn Dai hQi d6ng c6 rl6ng.
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Dii:u l2: Qu1'dinh vigc ki0m phiOu a6i v6t hinh thti'c bi0u,luy'6t bnng bri phi6u

l2.l.I'i: chtlc ki0m phi6u

- \'icc kiclnr phieu phai dugc llan ki6nr phi€u ti€n hinlr tai phong kin,ngay sau khi
cuoc bo ptrietrk:01 thuc. Ilan kiern phrcu khong g?ch xoir, sira :htf a tr€n phieubi0u quyOt

12.2. (-i,ng trii tOt qu6 ki6m phi6u

- Satl khi quii rrinh ki€.rn phi0u biCu quy€t hoAn thinh I: rrr kicrn phi6u lip bi6n bdn

kienr phi0u c6 cht l<y cua tal cd circ thi\nh vien Ban kienr phiC.r.

- 1"ru<rng i:an ki€m phi€u thay nrat IJan ki6rrr phieu cloc lridn ban k6t quri kidm phi6u
truoc Dai hoi.

Di6u l3: Phdt tri0u f ki0n lai Dai h()i

^i ,^
Co dong hoic clai dien uy c}ry0n dOn du hop khi phiit bi( u 1, ki0n phai gio The biOu

quy6t rd duoc sLr chip thu4n cua Chu toa clai hdr C<l <long lrolc dar cli€n uy c1uy0n tien dU

hqp co th.e dlng kv ndi durrg phirt bicu tai Dai hQi voi Dodn ( ht tich qua thu kj, Dqi hdi
bangphiduclatcAuhoi. Khi Chritoachr dinhai thi nguoidoplriLbieu.NQidungphritbi6u
ctn ngin gon. vii plru htrn vdi nQr durrs clang thao luAn tai Di i hoi. Co ddng khdng ph6t
bi€u lai nhiirru v ki0n di'i duoc co dong khhc phirt bi0u va chici c v ki0n plrrit bi€u pht hoo
voi noi dung clrrrirng trinh Dai hoi miri dlLcrc ghi i.'ao lli€n biin cucic hop.

Diiu l4: 'l'hdng quH quv6t dinh tai Dai hOi

Cliic van d0 crur Dai h6i dut'rc th0ng qua khi co su chiip thLrrin cila ciic cO ddng co
I .: :.

quyCn hiSrr qu1'3t ( o rniit truc ti0p h,oac thong qua dai tliCn du,vc uy quydn c6 mdt tai Dai
h0i vtii ty li thr:o quy dinh trong Di€u l.^ cua Cong ty vd quy drnh cuir l-uit Doanh nghi€p:

Cd clfing hoic dai dicrr iluoc uy qrycn c16n ciu hgp thqc r0n bieu quyct de d6ng i,.
khong dong y lroir: khong c6 y ki.en doi voi nh*ng vdn rle ph:ri thOng qua trong Dai h6i
thco quy dinh tai llicLr I I Quy cht na.v.

-'frong n0i clurrg phi6u bi0u quyet khong d6nh cldu viio n ii dLrng ntlo coi nhu khdng
c6 y ki6n.

V. Kts'I..IHU(; I),\I IIOI

Ditru l5: Bi6n trdn r:u$c hqrp D4i h6i c6 ddng
,- i.fat cd ciic rrir dung tai cu6c ho1.r Dai hoi co d6ng phiri lluoc 'l'lru ky Dai hQi glri

thiinh br0n biir cLr,r Corrgty. Bicn bern cuoc lrop dtrcrc doc va tlrr)ng qua tnroc khi b6 nrac

cuoc hop vir drr'<rc lLru git-r tai Cr)ng ty.

DiOu l6: Nghi qrr dt cria Diri h0i d0ng cd d6ng

, -Cdn cu'kt:t qrti tai Dai hoi. (lhri tr:a ra Nghi quyct cua Dri hoi dong cO dong vi c6c
vdn dc dii du<.r'c [)a rOi thong qua.
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- Cdc co cl6ng, thanh vien IIDQ'l'. Ban Krcnr soat.-l-ong Gidnr doc co quy6n yOu ciiu
Toa 6n hoac Trong tiii xern xet, huy bd nrot phin hoac toan bd quyet dinh cua DIIDCD
phu hop voi quy dinlr c0a Dicu 147 I-uat [)oanh nglticp.

VI. DIEU KHOAN KHAC

Diiju l7:'I-ru'dng hop t6 chri'c cuQc hqp D4i h0i cii ddng khdng thinh

. - Truong hgp cuQc hop lin thu nhdt kh0ng clu didu ki0n ticn hiinh theo quy dinh tai
Dieu 4 Quy ch0 nay, tlri cluo*c tri0u tap lirr th[r 2 trong thcvi han ba muo'i rrgdy. k0 tu'ngiy
cuQc hgp l6Ln thri'nhit du dinh khai nrac. C'uric hop cua Dai.hQidong cri d0ng th['haiduoc
ti€n hdnh khi c6 sd c6 ddng du hop dai didn it nhit 33% s6 cr3 phdn c6 quy€n bi0u quy6t.

- 1-ruong hgp cuQc hop tri6u t0p lin thti.hai kh6ng du diiu ki0n ti0n hdnh theo quy
dinh tai khodn I Di€u nay, thi duoc tri"Au tap lan hop thu'ba trong thoi han hai muoi ngdy.
.l
ke trr ngdy cuQc lrop lin thir hai dir kiOn khai nrac. Trong trlrons hop nay, cudc hop cua
Dai lrQi dong c6 d0rig duoc tien hirnh kht)nq phu thut)c vao so .O ct6ng du hop.

Diiu ltt: MQt sii quy tllnh kh6c

Sau cuQc hop, Chu ticlr IJoi dong quiin tri canr k6t thuc hien tot phucrng An san xuat
kinh doanh cung cdc vin c1c ducrc th0ng qua tai l)ai hQr va tuy0n bo be nrac Dai h6i.

VII. DTEU KHOAN TIII IIANH

Didu l9: Higu lq'c thi hhnh

Quy ch6 niry bao gom 7 phin, l9 didu. duoc thon-e qua ngdy 30 thring 6 nam 2021
vA c6 higu lu'c k0 tu ng.iy ky

G QU^N TRI
CH

in VIn tlirng



cONc rv cO puAN
cHrEU sANc cONc coNG TP.HCM

ceNG HoA xA ugr cHu NcHia vr['T NAM
DQc lfp - Tg'do - H4nh phric

56: 02 /BC-HDQT fp. Hi Chi Minh, ngdlt lQ thdng 6 ndm 202l

sAo cAo KET euA sAN xuAr KrNH DoANH NAM 2020

Cin cir Di6u l0 t6 chuc vd hoat dQlg C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng c6ng
c6ng thdnh ph6 HO Chi Minh sua d6i, b6 sung cl6 duoc Eai hdi rl6ng c6 tl6ng
th6ng qua ngdy 2ll612018;

, Cdn cu Nghi quy6t rO OINQ-DHDCD ngdy 291612020 cua Dai h6i d6ng
c6 il6ng thuong ni6n ndm 2020,

Cdn cri tinh hinh thuc hi6n k6 hoach sAnxudt kinh doanh ndm 2020, CQng
ty c6 ph{ Chi6u sing cdng,cQng thdnh ptrO H6 Chi Minh b6o c6o Eai h6i d6ng
c6 d6ng k6t quA thuc hi6n k6 ho4ch san xuit kinh doanh ndm 2020 nhu sau:

t. I(6t quri thrgc hiQn cric chi ti6u srln xu6t kinh doanh nim 2020:

DVT; tri€u d6ng.

2. Phfln tich, drlnh gi6 tinh hinh sin *u6t kirh doanh vir k6t qui tl4t duqc:

2.1 Ve chi ti6u thi chinh:

a) Doanh thu:

Tgng doanh thu thuc hi6n nam 2020 ld 446.71 I tri6u d6ng, dgt 1 l},57o
theo kC hoach. Chi ti6t doanh thu nhu sau:

- DOi voi c6ng t6c qudn ly, vdn hdnh vd duy tu bdo dudng h0 th6ng chi6u
s6ng c6ng cQng:

Poq. thUc hi6n theo 02 hinh thirc dat hdng vd d6u thAu, vi6c tri€n khai, ky
hqp d6ng giao thuc hiQn dugc chia thdnh 05 ho,p d6ng vd cho 02 giai doan: 01

Hcro ct6ng 03 thdng dAu nam 2020 (hinh thuc d4t hdng) vd 04 frVn d6ng cho 09
th6ng cu6i ndm 2020 (hinh thuc dAu thAu). VC nguy6n tac khi ddu thdu, Nhd thdu
duoc qrrydn tri6n khai thgc hiQn cric kh6i lugng theo Hgp d6ng dugc kj'k6t.
M4c du ld hinh thuc d6u thAu nhung vi6c t6 chuc thWc hi6n cua c6c Chu quAn ly
ld tuong tu nhu hinh.thuc. dflt hdng vd bi chi pt6i boi co qrrun 

"6p 
ff6n tryc ti6p

n6n. dd Anh huong di5n kC hoach thuc hi6n, din dtin tinh tr4ng kh6i lucrng d6n
nhi€u vdo th6ng cu6i ndm. Tuy nhi€n, v6i su phdn ddu vd no luc todn C6ng ty,
gi6 tri dat duoc ndm 2020 cua c6ng tiic niy ld 312.471 tri6u d6ng, vuort k6 hoach
dC ra.

Stt Chi ti0u
KH tlu'qc DHDCD

th6ng qua
KCt qui thu'c hiQn

n5m 2020

Tf lQ hohn

thinh
I Doanh thu 404.000 446.711 110,570/o

2 Chi phi 368.043 401.597,8 109,1204

J Loi nhudn truoc thue 35.957 45.113,16 125,4604

4 Loi nhudn sau thu6 28.766 35.946,16 124,960h
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- D6i viri c6ng t6c quin ly, vAn hdnh vd duy tu bdo dudng hQ th6ng ddn tin
hiOu giao th6ng:

Cyng ducyc thqc hiQn theo 02 hinh thuc dat hdng vd dSru th6u, trong do hinh
thuc diu thdu chi0m ty trong chinh:

Ctng nhu cirng t6c qudn ly, vAn hdnh vd duy tu bdo dtrdng h0 th6ng chi6u
siing cdng cQng, nghTa ld hinh thi'c dAu thdu nhtmg vi6t: t6 chuc thuc hi0n cua

c6c Chu qurin ly la ttrcrng tu nhu hinh thuc dgt hdng vd bi chi ph6i boi co quan
cAp tr6n truc ti6p n6n dd iinh hucrng d6n kC hoach thuc triOn, d6n dtin tinh trang
kh6i lucrng d6n nhi6u vdo th6ng cu6i ndm, vcri sg di6u hinh linh hoat thi gi6 tri
dat duoc ndm 2020 cua c6ng tiic ndy ld 90.626 triQu d6ng vu'qt k6 hoach d6 ra.

- Linh vuc kh6c (thi cdng x0y l6p, tu v6n thi6t kti, ...):

Nam 2O2O ti6p tuc ld m6t ndm cdn nhidu kho kh[n. ntrAt ta d6i voi c6ng
trinh xAy l6p vd tr-r vAn thi€t kt1 do vi6c tri6n khai c.6c dU in,.c6ng trinh, goi thAu

cira lTnh vgc chi6u s6ng d6 thi thuong co tinh ch6t t6ng the todn dU 6n v6i r6t
nhidu cdc linh vuc hq tAng. k! thu0t kh6c. Nam 2020, lTnh r,'uc nAy 96ng ty ctng
thuc hi0n vuo.t ke hoach dC ra, v6i gi6 tri dat dugc ld 43.614 tri6u d6ng.

Nhu vfly, n/atn 2020 OOi vOi c6c.linh vuc kinh doanh cua Cdng ty ddu dat
vuot k6 ho4ch dd ra, gop phdn vdo k6t qua thuc hiqn clat mgi chi ti6u tdi chinh
dugc Dai h6i c6 d6rg giao cua ndm2020.

b) Chi phi:

Tlng chi phi thuc hi0n ndm2020 la 401 .597,84 tri6u d6ng, dqt 1}g,l2oA
theo k6 hoach, giam 0,45oh (theo ty.lQ chi phi/doanh thu giira k6 ho4ch vd thuc
hi6n) so voi nam 2019. Nam 2020 ti6p tuc co ph6t sinh c6r: chi phi nhu:

. - Chi phi phin bd gie tri thucrng hi€u khi c6 phAn hoa doanh nghi-Op; chi phi
kh6u hao tdi san so dinh, c6ng cu dung cu tdng do d6nh gi5 lai khi chuyOn d6i sang

^ ;. .t
cong ty co phan; ....

- Chi phi trucrt gi6 leo thang (vflt tu, brio hi6m xi h6 , chi phi tidn ccrm, chi
phi giai quy6t nghr vi0c, chi phi nhiOn liQu (xdng, dAu, di6rr. nuoc, ...)).

- Chi phi mua cdc.v4t tu phu bit bu6c d6 thuc hi6n hodn thdnh c6c hang
muc c6ng t6c cua goi th6u trong cong t6c duy tu vd thi c6ng c6ng trinh.

- Chi phi to chtc, sip *Cp lai vdt tu do hodn tra kho rtang thu0 (ld kho dang
luu gifr vdt tu chinh tu ndm 2013).

c) Lcri nhufin trufc thu6:

Loi nhudn thuc hi0n nim2020ld 45.113,16 tri6u d6rg, dat 125,46% so v6i
k6 hoach.

d) N6p nein sfch Nhi nufc:
T6ng s6 phAi n6p ngAn s6ch ndm 2O2O le 9.167 tri€u d6ng, dAm bdo thuc

hi6n tudn thu theo quy dinh hiQn hdnh cua nhd nu6c.
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2.2. Nh$n x6t, dinh gi6 chung:

- C6ng ty vdn duy tri 6n dinh hoat dQng sdn xuAt kinh doanh trong didu
ki6n kh6ch quan t6c d6ng h6t suc kh6 khdn, phric tap; ddc biet ld trong di6u kiQn
tinh hinh dich b6nh Covid-19 co di6n bi6n phric tap.

- Dl dAm b6o ch6t lugng hC th6ng dugc giao quin ly, n6ng cao tinh ning
an todn di6n cua hC th6ng vd an todn lao dQng trong qu6 trinh thuc hiOn. Kh6ng
tl0 xdy ra tar nan di6n vd tai nan lao dQng.

- Drim bdo c6ng 5n, vi6c ldm cua nguoi lao d6ng. C6c cong t6c vd an toin,
vd phong ch6ng dich b€nh dugc qu6n triQt thuc hiQn nghiOm tuc, [lp thoi, dAy du.

- Dang b6 C6ng ty l6nh dao c6n bQ, ding vi6n vd nguoi lao dQng tich cuc
thgc hiQn c6c chi ti6u k6 ho4ch ndm; ddc bie-t ld dI lSnh dao, chi dqo cdc Chi b9
t6 chuc DAi h6i nhi6m ky 2020 - 2022; t6 chuc thinh c6ng Dai h6i Dring b6
C6ng ty c6 phAn Chi6u s6ng c6ng cQng thdnh ptrO HO Chi Minh tAn ttrti X
(nhi6m ky 2020-2025) voi k6t qua dat duoc theo nhu kC hoach dd ra vd d4t <lugc
sg d6ng thuAn cao.

- Cdng clodn vd Dodn thanh ni6n C6ng ty di xAy dung t6 chric cdc dort sinh
hoat chinh tn, cac hoat ddng phong trdo, tao sdn choi ldnh rnanh cho nguoi lao
ilQng tham gia.

a) Nhfrne mit lim duoc:

- C6ng ty titip tuc duoc su quan tdm cua cilc cilp Ldnh d4o thdnh ph6, cria
C6ng ty HFIC trong c6c mdt hoat ddng.

- Cdng ty ti6p tgc dugc c6c Chu qudn ly tin tuong, chia sd vd giao thuc hi6n
c6ng t6c qu6n ly, v4n hdnh vd duy tu bio dudng 2 h0 th6ng k! thudt ha tAng d6 thi.

- Co sr,r dodn k6t, d6ng t6m, nh6t tri cao cua tpp th6 lanh d4o C6ng ty trong
vi6c t6 chfc, di€u hdnh hoat d6ng.

- Co sg n6 luc, ph6n d6u, tr6ch nhi6m, chung sfrc cta todn th6 nguoi lao
dQng C6ng ty trong vi0c thyc hi€n c6c nhi6m vU dugc giao, ddc bi6t ld nhirng
th6ng cu6i ndm 2020.

, - Tu qu6 trinh thgc hiQn c6ng tiic qua.n ly, vdn hdnh vd duy tu hQ th6ng
chi6u sSng c6ng c6ng trdn dia brin thdnh ph6, vi6c t6 chuc b0 TAy thi c6ng vd
qudn ly theo dia bdn co nhirng thu4n loivd kho khdn dugc dric k€t vd C6ng ty co
xAy dpg phucng 6n sau nhi6u ndm. DCn ndm 2020, C6ng ty t6 chuc thUc hiqn
phucrng 6n di,5u chinh bQ m6y thi c6ng theo goi thAu chi6u s6ng d6 thi (theo 04
goi thiu), voi ciic muc ti6u co bdn: Eim bAo dugc sg hoat dQng 6n dinh cua c6c
dcrn vi; dim bdo c6ng dn viOc ldm cho ngucri lao d6ng; ddn phAn clinh 16, dam
b6o thuc hi6n duoc chuc tr6ch, nhi0m vu cua cic cit nhAn, bQ phdn trong dcrn vi;
tpo tidn dd cho C6ng ty itAy manh vi6c tri6n khai ung dUng khoa hgc, c6ng ngh6
trong cli6u hdnh vd sdn,xuAt; n6ng cao hiQu quei, hi6u luc qudn ly, ting cucrng luc
lugng lao dQng truc ti6p, khai thrlc hi6u qud, hiQu suAt lam vi€c, ndng cao ndng
suAt lao dQng cua ngudi lao d-6ng; dtim brio sg linh clQng trong di6u ki6n c6
nhidu thay d6i nhu hi6n nay. E6n thSng 612020 Cdng ty dd hodn thinh vi6c didu
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chinh b6 m6y thr c6ng theo g6i thAu chi6u s6ng d6 thi tu 08 d"on vl tr.uc titip
thdnh 04 don vi l"ruc ti6p; 04 don vi sau khi t6 chric dd vi n h.anh 6n dinh tu ngdy
01l7l2O2O vd ddn nay ,0 co bdn dn cl6p img duoc muc ti6u ctd ra.

- Ed horin thdnh c6ng t6c bdn giao c6c tdi sin loai trir khdng tinh vdo gi6 tri
doanh nghiQp md C6ng ty gifr h6 cho C6ng ty DAu tu Tai chinh nhd nu6c thdnh
pnO UO Chi Minh (HFIC) tu ngdy 101312016 dam bao dAl,clu s6 lugng.

Vcri cic linh vg'c nhu'sau:

- DOi vcri c6ng t6c qudn ly, vAn hdnh vd duy tu bdc du&ng hC thdng chi6u
s6ng c6ng c6ng:

+ ThUc hi6n theo hinh thuc dpt hdng: Chri quan ly r;6 sg phin c6ng lai dia
bdn qudn ly, theo do C6ng ty bdn.giao (quqn 9, huyQn IIoc M6n) vd ti6p nhpn
(qu{n 6, quAn Phir Nhudn), vni kh6i lucrng ti0p nh6n c6 11iim so v6i kh6i luong
bdn giao.

+ Thuc hi0n theo hinh thric dAu thAu: Dd tham gia rt6u thAu cdng t6c quiin
ly, vin hdnh vd cluy fu brio dudng h0 th6ng 03 ndm (tu'ngiy 011412020 d6n
311312023) vd dat k6t quri cao nh6t (git nguy6n dia bdn nhu thgc hiQn theo hinh
thric dit hdng).

^i.- Doi v6i cong tfc quan ly, vAn hdnh vd duy tu bao rlu&ng h0 th6ng ddn tin
hi6u giao th6ng thuc hi6n theo phuong thuc d6u th6u:

Dd thUc hi€n theo dfng nQi dung cua c6c hqp d6ng da kj'ket.

- Linh vrrc kh6c (thi c6ng xAy lip, tu vAn thiOt k6, ... r:

Tuy gip nhidu kho khdn nhrmg C6ng ty cld chu dr)ng tham gia, vd dugc
nhAn th6u m6t s6 c6ng trinh, ti6u bi6u nhAt ld c6ng trinh: Cai tqo hQ th6ng chi6u
s6ng c6ng cQng bing ddn Led ung dung c6ng.ngh6 IOT - n6n tdng x6y d\rng
thdnh ph6 th6ng minh (Smarl city) tai thdnh ph6 BCn Tre; c6ng trinh: Lap d[t b6
sung den chi6u sdng Ph6 di b0 Nguy6n Hu6, qudn 1, TP. Ft6 Chi Minh.

b) Nhirne kh6 khin vi han ch6:

BOn canh nhirng mdt ldm duoc, nhirng thuAn loi n€u trOn, trong qu6 trinh
hoat d6ng san xuAt kinh doanh ctng dd xu6t hiQn c6c kho lJrdn nh6t dinh:

- OOi vdi c6ng t6c qudn ly, v0n hdnh vd duy tu bdo dudng hC th6ng chi6u
s6ng c6ng c6ng:

Vi6c triOn khai, ky hqp d6ng giao thuc hiQn dugc chia thanh 05 hqp d6ng
vd cho 02 giai doan: 0l hqp ddng 03 th6ng dAu nim 20r'.0 vd 04 hqp d6ng 09
th6ng c.rdi nd- 2020. Vi6c giao kh6i luong l* tdp trurLg vdo c6c th6ng cu6i
ndm.di g,ery itp luc_lcrn d6n c6ng tric t6 chuc tri6n khai cfrn6; nhu thuc hi6n thuc t€
cd v6 kh6i lucrng l6n thoi gian thi c6ng.

^t.- Eoi v6i c6ng t6c qutin ly, vfn hdnh vd duy tu bao du&ng h6 th6ng ddn tin
hi€u giao thong:
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Viqc t6 chirc thgc hi€n cira ciic Cht qudn ly ld tucrng ty nhu hinh thirc clat

hdng vd bi +i pfrOi UOi dcrn vi c6p tr0n truc ti6p ndn dd inh hucrng d6n kC hoach
thr,rc hiQn, d6n d6n tinh trang kh6i luqng d6n nhi6u vdo th6ng cu6i ndm

- Linh vr,rc kh6c (thi c6ng xAy lip, tu v6n thi6t k6, ...): Dd ti6p tuc ld mdt
nim md C6ng ty gip nhiOu kho khan trong tim ki6m hqp dong vi tinh hinh tri6n
khai c6c du 6n, c61g trinh, goi thAu cua linh vpc chi6u s6ng d6 thi trong ndm
thuong co tinh chdt t6ng thO todn dr; 6n voi rAt nhi6u c6c linh vgc h4 t6ng ky
thu4t kh6c.

- V6 giir h0 v4t tu thu hdi duoc ddnh gi6 thanh ly linh ruc chi6u s6ng d6 thi:

Q6rg ty cld vd dang phrii thu6 kho b5i dO t6 chuc luu gifr', brio quan vAt tu
thu h6i tu ndm 2013 d6n nay (hon 08 nam) dugc ph6t sinh tu c6ng t6c duy tu
bdo du&ng h€ th6ng chi6u s6ng d6 thi, hi6n chua duoc Chu qurin lj' b6n thanh 1y

nOn dd gity ra tinh tr4ng qu6 tii nghiOm trgng kho bii bdo qu6n vAt tu thu h6i.
Do d6, buQc long C6ng ty ti6p tuc thu6 mat bdng ndn dd lirn ph6t sinh chi phi.

(}SeV rc1V2016, Uy ban nhAn ddn thdnh phO UO Chi Minh dd co Quy:t
tlinh s6 6ll2Ol6lQD-UBND vd ban hdnh Quy ch6 quin ly, xu ly vAt tu thu h6i
ttr c6c c6ng trinh.k6t cAu ha tdng giao th6ng do dcrn vi truc thuQc So Giao th6ng
VAn tdi thdnh ph6 qudn ly, trong do c6 linh vuc chi6u siing d6 thi. Tuy,nhi6n, vAt

tu thu h6i duoc ph6t sinh tir c6ng tdc duy tu brio du&ng hE th6ng chi6u s6ng d6
thi tu ndm 2013 clOn nay chua dugc t6 chuc bdn thanh ly).

BOn c4nh do, vdo th6ng lOl2O2O, Chu dAt da lAy lai rndt bing C6ng ty dang
thu6 ndn dd ph6t sinh chi phi doi vAt tu, thu€ kho bdi mdi.

- Sau c6ng t6c c6 phAn h6a, C6ng ty ph6t sinh th0m c6c khoin chi phi:

Chi phi gi6 tri loi thti doanh nghiQp; chi phi kh6u hao phii ph6n b6 th6m do
d6nh gi6 lai tdi sin c6 dinh khi chuy6n d6i doanh nghiQp; chi phi BHXH, BHYT,
KPCD tdng do thUc hi6n theo quy dinh cua nhd nu6c.

- Vd giao chi ti6u k6 ho4ch tii chinh hdng ndm:

Vdi nhirng kh6 khan lam giaq doanh thu, t[ng chi phi, vd phia C6ng ty
chring ta lu6n xric dinh ld h6t suc n6 luc, phAn d6u thpc hiQn v6i k6t quA cao

nhAt. Tuy nhi6n,. do.c6c y6u t6 anh huong ld kh6ch quan, kh6ng lucrng truoc vd
ngodi du tinh, rit cdn co su quan t0m, d6ng hdnh khi xem x6t c6c chi ti€u sdn

xuAt kinh doanh, dflc bi6t ld trong ddu tu trang bi phuong ti6n co gi6i chuy€n
dung thay th6 cho c6c phucrng tiQn h6t ni6n h4n su'dgng (02 xe) vd hu hong,
chua c6 phu tung thay th€ (04 xe), d6ng thoi ddn thay th6 c6c xe di duoc mua,

su dgng dI l6u (tr6n 20 ndm 06 xe).

- VC ph6 duyQt phucrng 6n phAn pnOi tqi nhufln 06 th6ng diu ndm 2016
(giai doan doanh nghi6p nhd nu6c):

Tu dAu ndm 2017 C6ng ty da ]0n 86o c6o tdi chinh, phucrng rin phAn ph6i
loi nhuin theo quy dinh vd dd gui d6n HFIC d0 xem x6t, quy€t dinh.
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- V6 thuc hi6n cam ktit cua nhd dAu tu chi6n luoc:

Tu'ngdy 0ll7l2ol6 d6n nay, Nhd dAu tu chi6n luoc kh6ng co b6t cudQng
th6i ndo trong vi6c thuc hi6n c6c cam ktlt ndy. ViQc ndy, dd anh hucrng d6n hoat
dQng cua C6ng ty ld kh6ng theo mong doi vd theo kC hoa,:h dd dd ra.

- Vd ann huong cua dich b€nh Covid-19:

So v6i cdc ngdnh nghd kh6c, sr,r d1h huong bcri dich b6nh ndy d6i vdi C6ng
ty ld kh6ng lon nhtmg voi tinh hinh di€n biiin phuc tAp vq voi nguy6n vAt liOu dC

san xuit trong nu6c khan hiOm; c6c vAt tu ducyc s6n xuat va cung img tu nudc
ngodi g[p kho khdn trong cdng t6c nhAp khAu ld tro ngar lon d6i v6i hoat dQng

cira C6ng ty.

3. Cdng t{c lao rlQng:

Trinh vds6 I lao cl n C6n tinh d6n 3111212020:
Phfln theo T

Lao chu 105

Lao truc tr
9

T c 393

- T6ng sd lao dQng tang: 35 nguoi.

- Tdng so lao dQng girim (nghi viQc theo nguy€n vong, nghi hrru): l7 nguoi.

- C6ng tiic diio tao: C6ng.ty dd to chuc nhidu l6p b,5i 4o*g chuydn m6n,
nghi€p w nhdrn clirp ung y6u cAu c6ng tiic cia C6ng ty, cu th6:

+ Hu6n hyOn an todn di0n, an todn vQ sinh lao d6ng, nghi€p vu phong ch6y
chta ch6y theo quy dinh.

+ T6 chri'c 02 lcrp nghiQp vp dAu thAu co ban cho 67 ngucri lao clQng C6ng
tY; ....

Trong ndm2020, C6ng ty ti6p tuc quan tdm dOn doi s6ng vAt chAt vd tinh thAn

cua nguoi lao dQng. Thuc hiOn ddy du c6c chinh s6ch, ch6 116 vd trich nQp BHXH,
BHYT, BHTN cho nguoi lao dQng clay du theo quy dinh cue Nhd nudc.

3.3. Cdng thc an toirn:

Ti6p tuc thuc hiQn theo c6c quy dinh cua C6ng ty vd vi6c thuc hiQn c6ng
tac an todn h€ th6ng nhu: Tu kiOm tra giira c6c dcrn vi tnrc ti€p sdn xudt (ki€m
tra cheo), phong An todn da t6 chuc hudng dAn ki6m tla. gidm s6t, drinh gi6
c6ng t6c thuc hi6n cua c6c 4* ri truc ti6p sdn xudt theo djnh kj,hdng tuAn, hing
th6ng, hdng quy vd dQt xuAt. C6n g titc sinh ho4t an todr, ki0m tra ch6t lugng
qudn ly, vAn hdnh dugc duy tri li6n tuc. KOt qud: h0 thdng ho4t dQng 6n dinh, an

toirn trong ndm2020.

Cung voi c6ng t6c an todn hQ th6ng, c6ng t6c an todn lao dQng cfrng lu6n
duoc quan t6m vd clugc t6 chric thuc hi6n chdt ch6, kip thoi, tudn thu quy dinh,
c6ng t6c an toan lao d6ng diim b6o theo yOu cAu.
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BOn canh do. cong,tilc Pht)ng ch6ng chiry no di luon dugc td chirc thuc
hign nghi6m tuc nhu: kidrn tra plrong chong chdy no dinh kj, hdng thang, lrAng
quy va ciic ngay f-c f'et tai cac tru so' Ct)ng ty; to chu'c bao duirng h0 thfing
phdng chiiy clri'a chay theo quy dinh.

Ngodi ra, nhirn diim biio cong tdc an toan ducrc thr-rc hi6n nghi0m ttc, dAy
dt.va hiQu qud, C6ng ty cing da chu trong den c6ng tic drio tao ngh6, <ldo tao -
hu6n luyQn k! nang cho r:guoi lao clong trong C'ong tir. ben canh do cDng to
chu'c trang bi cOng cu. dung cu brio ho lao dong thco clung thoa thuAn voi nguoi
lao dQng.

3.4. C6ng trlc thi dua * khcn thuti'ng:

- Cdng tric thi tlua:

Thong qua HOi nghi nguui lao dQng 2020" Cong ty da ph:it dong thi dua vi
dong vi0n CB-NLD dang ky cdc <lanlr h.icu thi dua. ddng ky nghicn ciru cdc dii.tni
s6ng ki0n cdi ticn ky thuqt, nang,cao chAt luong cdng trinh. cheing ling plri, chdng
tham 6, cua quy6n. tir do thuc diy cdc don vi truc thr,roc hodn thinh tot cac nhi6m
vu duoc giao, g6p plrin vao thdnh tich chung cua Cong ty.

- Cdng tic khen thu'ri.ng:

Duoc Cong ty quan tanr thuc hiOn, cli chim lo tdng qud cho cac chdu thieu
nhi con cdn bQ, ngr.r<ri lao d6ng Cl6ng ty nham khen thuorrg ciic ch6u hoc sinh
gioi. Tdng ket khen thuo'ng cho dodn vi0n congdoiin.xuat slc nitm 2019 va khen

thuong cdc c6 nhdn dat clanh hicu tai c:ic cr"roc thi do cip tr6n phiit dong: .....

3.5 VA chi trd c6 til'c:

. C6ng ty di hoan tiit viQc Dai hoi co clorrg thu'ong nicn va chi trd co nrc cho
C6 dong theo quy dinh, cu th0:

- Chi tra cd tuc phin con lai rranr 2019 r,cri ty lc 5.181'/olco phieu bing tidn nrat.

- Chi tanr ung co t(rc nirn 2020 vtii ry li 3.5%/ co phi6u birrg tirin mirt.

4. Ho4t d$ng dAu tu':

Nam 2020 Cong ty chi trien khai thlLc hi0n.mua sdm rnQt so trang thi6t bi
c6ng cu, dung cu, tii sdn rnang tirrh blt buoc, thi0t ycu vd cip bdch phuc vu cho
viQc cli0u hdnh, sdn xudt kinh doanh,

C0ng ty co phin Clhi0u sang cong cr3ng TPI{CM kinh bao c6o ket qud thuc
hiQn k6 hoach san xuAt kinh cloarrh niun 2020 tren
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coNc rY co psAN
cHIEU sANc coxc coNG TP.HCM

ceNG HoA xA ugr cHU xcnia vrEr NAM
D6c lip - TU'do - H4nh phric

fp. Ho Chi Minh, ngdy 30 thdng 6 nam 2021

nAo cAo
oANu crA xnr euA sAN xuAr KrNH DoANH GrAr DoAN NAnn 2u6-2020

CuI c6Nc iv co PHAN CI{IEU sAxc cONc CoNG TP.HCM

1. Nh$n x6t, tl6nh gi{ chung:

t.t. Ve ho4t tlQng chung:
:'- C6ng ty vin duy tri 6n dinh hopt dQng sin xudt kinh doanh trong di6u kiQn trong

giai doan ndy co nhi6u kh6 khdn, th6ch thuc.

- Hoin thdnh vucrt hodc tiQm cAn hodn thinh ciic chi ti6u tdi chinh chri y6u theo
i .).

phuong 6n c6 phan horl dugc duyQt vd theo c6c chi ti6u duoc Dai h6i co d6ng giao, trong
do hodn thinh nrgt c6c chi ti6u tii chinh chi6m chu ydu (binh quin doanh thu: 400.976
tri6u d6ng, lgi nhu4n tru6c thu6: 38.484 trieu d6ng). Vd neu so:

+ Voi thgc hiQn cta giai doan 201l-2015 (binh quan doanh thu:490.757 trieu d6ng, binh
quAn lgr nhuAn tru6c thue: 103. 135 trieu d6ng) thi c6c chi ti6u tdi chinh thuc hien ld girim.

+ V6i c6c chi ti6u duoc n€u tai 86o c6o chinh tri d4i hQi Dang bQ C6ng ty TNHH
mQt thinh vi6n Chi6u s6ng c6ng c6ng thinh pnO UO Chi Minh lin thri IX (nhiQm kj,
2015-2019) (binh qudn doanh thu: 272.013 tri6u d6ng, binh quin lgi nhuin tru'6c thu6:
42.896 triQu d6ng) thi c6c chi ti6u tdi chinh thgc hi6n cua binh qudn doanh thu ting, binh
qudn loi nhuin tiQm c4n.

+ Voi Phucrng 6n c6 phAn ho6 dugc duyQt (binh qudn doanh thu: 207.700 tri6u
ddng, binh qudn loi nhudn tru6c thu6: 32.700 tri6u d6ng), thi cric chi ti6u tii chinh thuc
hiQn li dat, r,ucrt k6 hoach d6 ra.

Ngryln nhan chu y1u th4c hi€n vbi thu'c hi€n cua giai doan 2011-20t5 (giai doqn
truoc co phdn hod) gidm ld do:

* Dia bdn duoc giao cua c6ng t6c quin ly, vin hdnh vd duy tu bdo dudng thucrng
xuydn hd th6ng chi6u, sing do thi ftC thong chi6u. s6ng cong cQng, hd th6ng chi6u s6ng
trangtri, hQ th6ng chi6u s6ng m! thuAt, ...) giam din theo tung ndrn (ndm 2016 gidm m6t
s6 ruy6n duong; ndm 2017 girim m6t s6 tuy6n ducrng vd 0l qugn (viQc gidm ndy duoc c6c
Chu quin lj'tla chir dQng kh6ng giao cho C6ng ty md kh6ng n6.u lj'do) vd nim 2018
giam 03 quin do canh tranh khi thgc hi6n theo phuong thuc cl6u thiu.

* C6ng tdc quin ly, vAn hdnh vd duy tu b6o dtrdng thuong xuy6n hQ th6ng chi6u
sing d6 thi vi c6ng t6c quin ly, vdn hinh vd duy tu bdo dudng thuong xuydn hQ th6ng
ddn tin hiQu giao th6ng (h6 th6ng ddn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t giao th6ng vi
bing th6ng tin giao th6ng diQn tu) gitim dinh muc (50%), keo theo gi6m don gia; giiim
tAn sudt thuc hign cua c6ng t6c tr6n cirng kh6i luqng so v6i cung ki,ndm 201 6 @inm 50%
cua 06 th5ng cu6i ndm 2017, tuong tlucrng giim25o/o cua cd ndm so voi nim 2016) so

v6i c6c ndm tru6c d6.
* Vi6c thgc hiQn Nghi dinh s6 1ZnOUND-CP ngdy 261612014 cta Chinh phu quy

dinh chi titit thi hinh mQt sO aiA, cua LuAt D6u thiu vd hra chgn nhd thiu, trong do quy dinh
"chi doanh nghiCp nho vi si€u nho mdi dtroc tham gia cdc g6i thAu kh6ng qu6 5 tii il6ng dd
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dnh huong tnrc ti6p d6n ho4t dQng thi c6ng xdy lip cua C6ng ty, vi c6c g6i.thiu chuyen
ngdnh chi€u shng dd thi tr6n 5 ty co ty trong thip so vcri cdc goi thiu ducri 5 tj'd6ng.

- Dd dam bAo ch6t luong he thong duoc giao quan ly, nAng cao tinh n[ng an todn
diQn cua h6 thong vi an todn lao dQng trong qud trinh thuc h Qn. Kh6ng d6 xny ra tai nan

dien va tai nan lao cl6ng.

- Ddm bdo cong dn, vi6c ldm cua Nguoi lao dQng.

- Dd khai th6c co hieu quzi c6c co'so'vAt chAt fthu d6t, nhd dit, phuong tiQn ccr gi6'i, ...)
hi6n c6 cria Cong t1'.

- Dd tham gia.d6u thAu c6ng t6c qudn ly,,vdn hdnh vir duy tu bilo,du0ng thuong
xuy€n hQ th6ng chi6u,s6ng d6 thi Ge th6ng chi6u sing c6n6, cQng, hQ th6ng chi6u s6ng

trang tri, h6 th6ng chi6u s6ng m! thudt, . .) vd hQ th6ng den t n.hi6u giao th6ng (hQ th6ng
ddn tin hieu giao thong, camcra quan s6t giao th6ng vd bdng th6ng tin giao th6ng di0n tu)
th6ng l2l20l7 vi ndm 20,18; giai doan 03, ndrn (2019-2021 d6i v6i ddn tin hi6u giao
th6ng; th6ng 412020 den het th6ng 312023 ddi voi den chi6u szLng d6 thi).

- Da t6 ch[rc thinh c6ng c6c kj,Dai hoi c6 dong thuong ni6n clim bio tuin thu theo
quy dinh.

- Da tO chuc dAy dt vd thinh c6ng cic Uu6i aOi thoai rlinh kj, v6i nguoi lao d6ng
theo quy dinh.

1.2. Va hoqt clQng Ding - Eoirn th6:

- Ddng bQ Cong ty ldnh dao c6n bQ, <Iing vi6n vi Nguoi lao dQng tich cyc thUc hiQn

c6c chi tieu kd hoach ndm; ddc biqt la da lanh dao, chi dao c6c Chi b6 to chuc thdnh c6ng
Dai hQi nhi6m ki,.2017-2020; nhiQm ki 2020_ 2022: td chu: thdnhc6ng Dai h6i Dang
b6 C6ng ty c6 phin Chi6u s6ng c6ng c6ng thinh ph6 H6 Chi Minh,ldn thri X (nhiQm kjz
2020-2025) voi kdt qui d4t duoc dirng chucrng trinh dC ra vd th6ng nhAt 100% Nghi
quyet Dai h6i.

- !6ng dodn vi, Eodn thanh ni6n C6ng ty d5 quan tdm chdm lo doi s6ng vat ch6t,
tinh th6n, x6y dung t6 chirc c6c dot sinh hoat chinh tri, c6c holt d6ng phong trdo, tao sdn

choi linh manh cho Nguoi lao d6ng tham gia.

13. Vd ho4t tlQng cria C6ng ty:
1.3.1. Hoat tlQng ciia Ban Eidu hinh:
Sau khi c6 phAn ho6, Ban Didu hdnh cua C6ng ty kii thua hoin toin tu C6ng ty

TNHH MTV Chi6u s6ng c6ng c6ng thdnh pnO UO Chi Minh, voi 04 thinh vi6n, gorn 0l
T6ng Gi6m d6c vd 03 Ph6 T6ng Girlm d6c.,Hoat dQng cua Ban,Eidu hdnh mang tinh 6n
clinh cao vh.kh6ng.9 rU bi0n d6ng, thay d6i vC nhin,su cho d6n nay. Nhtng d6ng g6p
cua Ban Di6u hdnh doi v6i hoat dong cira Cong ty li rit tich c rc, quan trong vd d6ng ghi
nhfn, C6ng ty clin ho4t dQng 6n dinh vi trong 02 nirn gin dny co chi6u hucrng ph6t tri6n
t6t, doanh thu ndm sau cao hon ndm tru6c.

1.3.2. Ho4t tlQng cria cic tlon vi trg'c thuQc

Cric don vi truc thu6c Cdng ty gif nguy6n co .4,r, t6 chric, kC thua vd ti€p tuc thuc
hi€n c6c c6ng vi€c duoc phAn c6ng theo chirc ndng, nhiQm vg duoc giao.

Tu qu6 trinh thuc hiQn c6ng t6c qudn ly, vAn hdnh vir duy tu he th6ng chi6u s6ng d6
th1 trdn dia bdn thirnh ph6, viec t6.chirc bQ mriy thi c6ng vd qudr ly theo dia bin co nhirng
thuAn lqi vi kho khan duoc dric k6t vd C6ng ty c6 xiy dung phrrcrng 6n sau nhi6u ndm.

D6n ndm 2020, Cong ty t6 chuc thuc hiQn phuong 6n didu ,:hinh bQ m6y thi c6ng theo,. .: ,.:
goi tlriu clrieu szing d6 thi (theo 04 goi thAu, v6i thoi gian thuc hi:n li 03 ndm (tn011412020
den h6t 311312023), vtyi ciic rnuc ti6u co bdn: Diim bdo duoc su hoat d6ng 6n ttinh cua c6c
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don vi; clim bAo c6ng dn, vi6c ldnr cho nguoi lao cl6ng; dAn phAn ctinh 16, ddm bao thuc
hi6n cluoc chuc tr6ch, nhi6m vu cua circ cd nhin, bQ phpn trong don vi; tao ti6n dC cho
C6ng ty dAy manh vi€c tri6n khai irng dung khoa hoc, c6ng ngh6 trong di6u hdnh vi sAn
xuAt; ndng cao hi6u qu6, hiQu luc quan ly, tdng cudng luc lucrng lao d6ng truc ti6p, khai
th6c hi6u qui, hi6u suAt ldrn vi6c, ning cao ndng suit lao d6ng cua nguoi lao dQng; dirn
bAo su linh d6ng trong di6u ki6n c6 nhidu thay ttoi nhu hi6n nay. D6n.th5ng 612020 C6ng
ty dd hodn thdnh vi6c didu chinh bQ rn6y thi c6ng theo goi thAu chi6u sdng <16 thi fi 08
don vi truc ti6p thdnh 04 don vi truc ti6p; 04 don vi sau khi to chuc dd vAn hinh 6n dinh
tu ngdy 0ll7l2}2} vi d6n.,uy vd co bin dn d6p ung duoc muc ti6u dd ra, rl6c biEt ln d6p
img crlc yeu cdu cia Chu quin ly m6t c6ch hieu qua vi nhanh ch6ng.

1.4. Va tinh hinh tiri chinh:
Tu ndm 2016 d€n nay, vdi nhftng kho khdn, th6ch thric trong hoat dQng sin xuit

kinh doanh, nhit ld vi6c cit giem don gi6, dinh milc cua c6ng t6c quiin ly, vfn hdnh vd
duy tu hC th6ng chi6u s6ng d6 thi trong qu6 trinh thgc hi6n cflng nhu trong x6t duyQt, ph6
duyQt quy6t to6n cua ndm2014 (di xet duyQt chinh thirc), nam 2015 vd n[m 2016 (d,ang
t4m ph6 duyQt) v6i gi6 tri cit girim r6t lcrn, de rinh hunng d6n tdi chinh vd hoat tlQng cua
C6ng ty.

. pOi diQn v6i kho khdn, thu th6ch, C6ng ty dd nhi€u lAn bdn tinh d6n phucrng 6n vay
v6n, huy ilQng tdi chinh, ... d6 xoay vdng v6n, phuc vu cic ho4t dQng sin xu6t kinh
doanh. Tuy nhi6n, v6i su phAn dAunS luc, voi su di6u hdnh linh hoat, tu nim 2016 ddn
nay, ngu6n tdi chinh cua C6ng ty vAn darn bao cho khA ndng hoat dQng, C6ng ty kh6ng
phai vay von clng nhu phii huy dQng v6n fu b0n ngoiri.

Trong c6ng tiic ki6m so6t tdi chinh n6i b6, C6ng ty dd ddm bAo d0 chinh xic l00o/o,

clAm bio thgc hi6n hodn thinh c6c nghia 4r tdi chinh theo quy dinh. C6c tdi sdn, vflt tu
thi6t bi.tlugc quin.ly, dua vio su dung clirn b6o t6t vd ph6t huy hi6u qui cao. Vi6c thuc
hinh ti6t ki6m, ch6ng ldng phi trong quin ly, khai th6c, su dung tdi nguy6n, v6n, tdi sdn
vd lao dQng luon duoc tdng cuong.

C6c chi ti6u tdi chinh chu

Vd chi ti6u khi nlns thanh toin
Hg sO thanh to6n ng6n han th6 hi6n mric d0 d6m b6o cua tdi san luu dQng voi ng ngin

han cua C6ng ty. Nhin chung, chi s6 khd nang thanh toin cua C6ng ty o mric an todn.

3

stt Chi ti6u tiri chinh Dvt
Nim
2017

Nim
201 8

NIm
2019

I Chi ti0u khi nine thanh toin
I HQ s6 thanh to6n ngdn han LAn 2,02 )) 2,35

He s6 thanh to6n nhanh I-an I ,88 2,01 2,15
II Chi ti6u v6 co cAu v6n
I HC s6 no/T6ng tdr san o//o 36,27yo 35.27% 34.95%
2 HC so no/Von chir so hriu o//o 56,9106 54.49% 53.74%
II Chi ti6u vd ning lyc hoat dOng
I Vdng quay hdng t6n kho Vong 7 ,15 10,38 q ?5

2 Doanh thu thudn/T6ng tdi srin (binh qudn) Vong 0,ll 0,80 0,87

w Chi ti6u vO khi nins sinh lcri
I Hd s6 Loi nhuAn sau thu6/Doanh thu thuAn o//o 6,84rh 6,3goh 7 ,80/o

HQ sd Loi nhudn sau thu6/V6n chu so htu (binh quAn) o//o 8,38% 7,9804 10,41yo
aJ HC sd Loi nhuAn sau thu€/T6ng tdi sdn (binh qudn) o.//o 5.260 5,1304 6,76yo
4 H€ s6 Loi nhudn tu hoat d6ng kinh doanh/Doanh thu.:

thuan
o//o 8,630 7,77oh 9,7804

2
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VO chi tiOu v0 co ciu vdn
Vd co ciu von cta Cong ty tuong dOi On dinh, Cong ty kh6ng su dung dodn bdy tdi

chinh d6 tdi tro cho hoat d6ng sdn xu6t kinh doanh.

V6 chi tiOu vd nlng luc hoal 00ng
Nhin chung chi so ve ndng luc hoat dQng kh6ng c6 su thay tl6i drlng k6, vong quay

hing ton kho vir doanh thu thuin/t6ng tii sein git 6n dlnh. Di,)u niy cho thiy ho4t d6ng
sdn xuit kinh doanh cua Cong ty tuong d6i 6n drnh.

Vii chi ti6u vG khi ning sinh loi
Chi ti6u ,d kf,a ndng sinh loi co xu hu6ng tdng, cu tn6 nC s6 loi nhuAn sau

thu6/doanh thu thudn, loi nhuAn sau thu6/v6n chu so hfru, loi rLhu0n sau thuti/t6ng $ri sin
vi loi nhuin tuin tu hopt dQng sdn xuit kinh doanh ndm sau c,ao hon ndm trudc cua c6c
nam gin ddy.

1.5. vA tinh hinh lao dQng:
Tu n[m 2016, nhdn su t4i Cdng ty c6 xu hu6ng gi6nr dAn qua tung n[m, voi nguydn

nhAn chu y6u ln ngrroi lao d6ng nghi viOc theo nguy6n vong nhidu do tidn lucrng giaT,
trong d6 c6 nhirng lao d6ng dang diim nhin c6c vi tri chu chdt ld Truong, Pho, Gi6m tl6c
c6c don vi truc thu6c dd ldrn vi€c nhidu ndm trong C6ng ty.'/i€c niy ld h6 qua.tu vi6c
don. gi6, clinh rnuc cua cong tic quAn ly, vin hdnh vd duy n bio duOng hC thong den
chi6u s6ng d6 thj vd den tin hi6u giao th6ng tr6n dia bdn thinh ph6 bi cdt giim trong giai
doan sau co phin ho6, t6p trung vio cdc ndm 2015,2016 vd ndtn 2011.

D6n ndm 2019, voi k€t qud hoat dQng san xuAt kinh doanh co nhiAu khri quan vd
khoi sic vh ndm 2020 C6ng ty v6n giir duoc tinh 6n dinh ndn di quan tdm viro c6ng t6c
tuy6n dung lao d6ng co chAt luo-ng ae UO sung cho c6c do-n vi. Tinh hinh lao d6ng cua
C lal ndm 2016 d6n2020 nhu sau

NIm 't lao am T6ne sai lao dQng tins
05

20

06

08

35

74

07 thrln nam 201 6 23

42

39

30
17

151

V6i s6 lao dong dugc b6 sung nhu tren, v€ co bin ld c6p tlng duoc c6c yeu ciu
c6ng vi6c md O6ng ty dang thUc hi6n vd huong fl6n mo rdng thi trucrng ra c6,c tinh lin
cin cfrng nhu cri nu'o'c.

Trong ndrl 2017, Cong ty dd tong rd so6t tohn b6 chrir: danh/c6ng vi6c vd vi tri
luong. Qua rd so6t, dd t6 chuc th6ng k6, tham muu vd trinh IL)i d6ng ning bic luong vd
chuydn xep luong C6ng ty thuc hien hodn tAt c6ng tic chuyen xtip vi tri chuc danh/c6ng
vi6c, chuydn x01t luong theo dring quy dinh, trinh cl6 chuyen mon vd quy ch6 cua C6ng ty.

1.6. VA co sri'vit ch6t, phuong tiQn co girfi vi tinh hinh mua sim, tliu tu:
1.6.1 VA ctr sti vf,t chit:

. Theo Quy6t dinh s6 2503/QD-UBND ngdy 2210512014 cia Uy ban nhin ddn thdnh
ptrO UO Chi Minh, C6ng ty ducrc giao tdi sdn c6 dinh dii thgc hi)n c6 phin hoa vi C6ng ty
ti6p nhdn, quan ly s0'dung 06 khu d6t tai thdnh pnO UO Chi Minh, cu th6:

4

stt
I

2 Ndnr 2017
J Nam 20l8
4

5

l\ anr 201 9

Nanr 2020
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TT Tii sin nhi tl6t Di6n tich Eia tliOm Mgc tlich srl dBng
Hinh thri'c sri'

dung
HiQn trang

I VIn phong ldm vi6c
Di€n tich dat: 386

m2, di6n tich sdn xAy
dtmg: 756 m2

56 l2l ChAu VIn Li6m,
P.14, Quan 5, Tp. Hd

Chi Minh

Tru scy, vin phong
lim vi6c

Thu6 tra tidn.:
hang nam

Dd xu6ng cdp vi kh6ng il6p ring y0u ciu
hopt d6ng, sdn xu6t kinh doanh cria C6ng
ty.

2

Vin phdng lim vi6c vd
xuong san xudt sua

chira co di6n Xi nghidp
Thi c6ng c6ng trinh

Di6n tich ddt: Zn,e
m2, diQn tich sdn xAy

dr.mg: 317 m2

56 436 An Duong
Vucrng,.P.4, Quan 5,

Tp. H6 ChiMinh

Vdn phdng ldm vi-6c

vd xuong sdn xuAt
sua chira co di6n

ThuC tra tidn
':nang nam

Da xu6ng c6p va kh6ng d6p ung y6u c6u
hoat d6ng, sin xudt kinh doanh cua C6ng
ty.

J

Van phdng ldm vi6c cua
Xi nghiQp Tudn tra gi6m
s6t.

Di6n tich det 215,7
m2, di6n tich sdn x6y

dwg: 678 m2

SO SS Nguydn Thi,.
P.13, Qudn 5, Tp. H6

ChiMinh
Van phong lirm vr6c

Thu6 tra ti6n
,l
hang nam

Di xu6ng cip vi kh6ng d6p ung y6u cdu
hoat d6ng, sirn xuAt kinlr doanh cua C6ng
ty.

4

Vdn phdng ldm vi6c cua
02 don vi truc thu6c
(CSKV Bic, CSKV
Tav)

Di6n rich dAt: 680,9
m2, dien tich sdn xAy
dpg: 1. 127,21 m2

s6 3, TL. 14, P. Thanh
LQc, Quqn 12, Tp. H6

Chi Minh
VIn phong ldm vr6c

Thu6 tra tidn.:
hang nam

Ducrc xAy dung, dua vdo st dpng diu nam
2012, hi€n dang cl6p [mg nhu cAu cua
C6ng ty.

5

Van phong ldm vi€c cta
6 don vi tryc thu6c
(P.AT, CSKV Trung
tdm, CSKV Nam,
XNTHGT 1. XNTHGT
2 vd XN Co gi6i)

Di6n tich d6t:
2.372,5 rnr, di6n tich

sin x6y dung:
1.714,02 m1

56 167 Luu Htu Phuoc,
P.15, QuAn 8, Tp. H6

Chi Minh
Van phong ldm vi€c

Thu6 tra tidn':hang nam

G6m 03 khu v.uc:

- Khu 4rc nhir kho: Dd xu6ng cAp vA

h9rg d6p tng y6u c6u hoat ddng, sdn

xudt kinh doanh cia C6ng ty.
- Khu vuc vdn phong ldm vi€c c[ cua c6c
dcrn vi truc thu.6c: Dd xuting c6p vd,kh6ng
<l6p f'ng y6u c6u hoat d6ng, sin xudt kinh
doanh cua C6ng ty.
- Khu vuc vin phong ldm vi6c cta 7 don
vi truc thu6c: Duryc xdy dpg, dua vdo su
dUng vdo.diu nim 2013, hi6n dang d6p
[mg nhu cAu cua C6ng ty

6

Khu d6t Tinh 16 l5 - ap

I xd Tdn Thanh Tdy,
huy6n Ci Chi

Di6n tich a6t: Z.SOO
1

m-

Tinh 16 15 - 6p I xd TAn
Thanh T6y, huy€n C[r

chi

DAt san xudt, kinh
doanh (kho lrru.giri
vAt tu vd mat bdng
tip kdt phuong ti6n

ccv gi6i chuyOn dtng)

ThuC tr6 tidn.:
hang nam

Odt trilng, chua c6 nhd vd tucrng
quanh. Hi€n luu giir vAt tu thu h6
t6ng).

rdo bao
i (tru b6

5



f it cir 06 khu clAt duo. c giao, C6ng ty dd su dung dung muc dich, d6p ung yeu cAu

phUc vU san xuAt l<inh doanh cua C6ng ty.
L;.

Tu sau c6 phAn h6a tl6n nay (hon 04 ndm), cric hqp il6n6; thu6 dit hiqn nay vAn chua
duoc chuy6n t6n cho "C6ng ty c6 phin Chi6u s6ng c6ng c6rg thinh phO UO Chi Minh"
mflc dt C6ng ty dE thqc hi6n.kC khai, n6p"cric h6 so 9[ng k-7 theo quy tlinh grii d6n Co
quan ch[rc ning, co thAm quy6n xem.x6t de ki hqp d6ng thu3 dit mang t6n "C6ng ty c6
phdn Chi6u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 H6 Chi Minh".

Vi6c chua duo. c ky hop d6ng thu6 d6t mang t6n "C6ng ry co phAn Chi6u s6ng cong
c6ng thdnh pnO HO Chi Minh" dd g6y kho khan cho C6ng ty trong vi6c x6c dinh. thuc
hi6n cdc nghla vu tdi chinh theo. dung quy dinh cfrng nhu trong ho4t dQng sua chfra, diu
tu vd khai th6c toi da c6c khu dAt hien co de phuc vu cho hogt dong szin xuit kinh doanh
cua C6ng ty.

1.6.2 Va phu'rmg tiQn ccr gi6i vh tinh hinh mua sim, diiu tu:

- Vd phutrng tiQn cho hoat dong gi6n ti6p (di c6ng t6c, <16 i ngo4i, ...):

C6ng ty co 04 *e, g6m 02 xe 04 ch6 (mua ndm 1998 vd nam 2009) vd02 xe 07 ch6
(mua ndm 1999 vd ndm 2004). C6c xe hi6n dang ho4t ddng nhtmg voi viQc dua viro s[r

dqng dl 16u (02 xe tr6n 20 ndm) vd v6i tinh hinh cong t6c hi6n nay, v6i lugng xe hi6n c6 ld
klr6ng d6p ung y6u cdu c6ng tic cua C6ng ty. Theo y6u.cAu vir nhu cdu c6ng t6c, C6ng ty
cin diu tu tu 02 il6n 04 xe phuc vu cho hoat dQng gi6n ti6p (di r:6ng t6c, d6i ngoai, ...).

- V6 phucrng ti6n cho ho4t dQng tryc tiep sin xudt:

Hi6n nay. C6ng ty co t6ng sO:+ xe co gioi.chuydn dtrLg, trong d6: Su dung binh
thuong: 28 xe; hu hong, chua c6 phg png thay th6: 04 xe vd tret ni6n han su dung: 02 xe
(xe tai). V6i thoi gian su dgng tu 25 d6n 39 nam ld 05 xe; tu 10 cl6n 24 ndm ld 22 xe vd tu'

8 dtin 9 n[m ld 07 xe.

Trong 03 ndnr gAn ddy (nIm 2018, ndm 2019, n6m 2020), ngodi s6 xe so hiru duoc
n6u o tr6n, C6ng ty con lu6n phai thu€ xe d6 thUc hi6n thi c(rng, duy tu h€ th6ng chi6u
san d6 thi, hC th6n ddn tin hi th6n voi kinh i nhu sau

Nim Kinh hi thu6 xe

20r8 2.758.050.000

2019 3.087.750.000

2020 1 .841 .250.000

7.687.0s0.000

Hi6n nay, qua k6t qud cta c6ng t6c d6u thiu cira c6ng t6c duy tu g6m:

- Hd th6ng clen tin hi6u giao thong: 03 ndm (nfun 2019, ndnr 2020,ndm2O2l).

- HQ th6ng chi0u sring dd thi: 03 ndm (ndm 2020 (tir ngiry Oll4l2020);ndm202l,
ndm2022, ndm2023 (d€n ngdy 311312023)).

Vdi kh6i luong duoc giao 6n dinh cira c6ng t6c duy tu derr tin hi6u giao th6ng vd he

th6ng chi6u s6ng dd thi li kh6ng giam so voi dang thpc hiqn vi duoc ting dAn theo timg
nam (phit sinh tdng so voi hqp d6ng). Nhu vfy, nhu ciu su dung xe cua nhirng ndm ti6p
theo ld kh6ng gifun vi sE dAn tdng theo khoi luong dugc giao moi hdng nam (ph6t sinh
tdng so v6i hqp d6ng).

6

stt
I

2

J

Cdns



Truoc thuc tO nhu ciu su dqng tang hdng ndm nhung tu'n5m 2013 d6n nay Cong ty
chua dAu tu mua sim trang bi th6m UAt cu phuong ti6n co gi6i ndo. Vi€c ndy di anh
hucmg d6n hoat dQng di0u hdnh, phuc vu sin xuAt cua C6ng ty, gi6m giri tri cua doanh
nghiQp vd ndng luc hoat dQng, ndng luc tharn gia dp 6n cua C6ng ty. qo d6, vi6c diu. tu
b6 sung phuong tiQn co gi6i cho Cong ty trong.giai doan hien nay ld r6t cin thi6t; nhim
tung buoc thay th6 c6c xe chuydn dung dd h6t ni6n han su dgng, dd hu h6ng nhung
kh6ng co php tung <16 thay; nhim r,'tra b6 sung dip ung so lugng xe phuc vu nhu cAu c6ng
t6c, nhu cdu thi c6ng, duy fu th6ng chieu s6ng d6 thi, he thong ddn tin hi0u giao th6ng.

. 1.7. Vd ho4t tlQng ki6m so6t nQi bQ, quin tri rrii ro vir ch6p hirnh phrlp luit vi f
ki6n chi d3o cria cip thflm quy6n:

1.7.1. VG ho4t dQng ki6m sorlt nQi bQ, quin tr! rti ro:
Cdc hoat dQng cua C6ng ty d6u duoc cu th6 hori bing cric quy ch6, quy dinh, quy

trinh qudn lj, ch6t luo-ng ISO,,duo-c t6 chuc ki6m tra, d6nh giri dinh kj, vd hdng nim.
Trong ndm tii chinh, sau khi t6 chrlc l4p cac 86o c6o tdi. chinh vd k6t thuc ndm theo k6
hoach tii chinh, C6ng ty thud don vi ki6m to6n dQc l6p dd ki6m todn theo quy dinh. Nhu
viy, hoat tlQng ki6m so6t n6i b0 vd quiin tri rui ro duoc thuc hi6n thucrng xuy6n, li6n tuc,
dung quy tlinh vd dim bao y6u cAu dd ra.

1.7.2. VG chdp hirnh ph{p luit vir f ki6n chi d4o cria cip thim quytin:

. Trong giai doan ndm20l6 d6n ndmZ)2O,ngodi vi6c thuc hi6n brlo c6o theo c6c y6u
c6u, chi d4o cua cic cdp thim quyen; C6ng ty con duoc:

- Tham gia cung C6ng ty DAu tu tdi chinh nhd nu6c thdnh ph6 - HFIC khi Thanh tra
Chinh phu thUc hi6n thanh tra theo k6 hoach ndm 2017 li6n quan d6n c6ng tiic c6 phAn hoa.

- D6n vd ldm vi6c v6i Doirn Ki6m to6n nhd nuoc khu vuc IV ki6m to6n brio c6o tdi
chinh ndm2017 cta Cong ty.

- Don vd ldm vi6c v6i Dodn Ki€m to6n nhd nuoc khu vuc XIII ki6m to6n qry6t to,in
. .l : .

gi6 tri phAn v6n nhir nuoc tai thoi di6m chinh thuc chuyCn thdnh c6ng ty c6phdn C6ng ty
TNHH MTV Chi6u siing c6ng cQng TP H6 Chi Minh (nay ld C6ng ty c6 phAn Chi6u sdng
cdng c6ng TP H6 Chi Minh) giai doan 2015 - 2016 vdo ndm 2019.

Qua c6c dgt dugc Thanh tra, Ki€m to6n, C6ng ty dd duoc c6c co quan chirc ndng c6
thAm quydn ktit luAn,.d6nh giri ld hoat d6ng theo dirng c6c quy dinh cua.ph6p lu4t. C6c
KCt ludn, Ki6n nghf ddu duoc C6ng ty nghi6m tfc chip hinh vd b6o cilo rldy du.

1.19. Va c6ng tic diro t4o:
gong ty luon chri trong d6n cdng t6c tu dio tao, diro tao tai ch5 vd dinh sg quan tAm

khuy6n khich dac bigt cic cinbQ tre ning cao trinh dQ chuydn m6n. . ., nhim d6p ring ydu
cdu cua.cic c6ng trinh phuc tap vi ddi hoi chuye.n m6n cao. Hdng ndm C6ng ty d6u xAy
d\rng k6.hoach dio tao bo sung c6c ki€n thuc vC chuydn m6n nghiQp vucho nguoi lao
cl6ng nhdm d6p ung duoc y6u cAu c6ng t6c vd su ph6t tri6n, trong d6 chu ydu chu trgng ld
ddo tao v6 c6ng tac an toin bdo h6 lao dQng, an todn di6n, an todn vAn hdnh c6c thi6t bt
ning cho nguoi lao dQng tryc ti6p sdn xudt, vi C6ng ty x6c dlnh trong ho4t dQng sdn xu6t
cua C6ng ty li ngdnh d4t thu c6 tinh chAt phuc tap vd nguy hi6m cao.

Song song v6i c6ng t6c dio tao trdn, vi6c ddo tao c6c ki6n thric chuydn ngdnh, dio
tao ndng bic tho, dio tao c4p nh6t c6c ki6n thric vd diu thAu, xiy dung ccr bdn, ddo tao
c6n bQ k! thu4t ducrc cip chung chi hdnh ngh6 tu v6n xdy dqng, gi6m s6t thi c6ng xAy
dung c6ng trinh, chi huy trucrng c6ng trinh cing duoc dac biQt quan tAm d6 drip ring y6u
cdu c6ng tiic.
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1.10. Ve c6ng tic an toin, brio hO lao ilQng vir quin ly v$t tu, tiri sin, cdng cg,
dung cg

Vd cdng t6c an toin, brio hd lao d6ng:

Nhan thfi'c duoc y nghia quan trong v6 viQc ddm brio an tc,en lao d6ng, an todn di6n vd
phong ch6ng ch6y no, C6ng ty lu6n qu6n triQt quan di6m: "Ph6t tri6n sin xu6t kinh doanh

lu6n di d6i v6i vi6c dim b6o an todn lao dQng, an todn di6n vi phong chdng ch6y n6".
.-1.Doi voi c6ng t5,c an todn lao d6ng, do dflc thu c6ng t6c, rguoi lao d6ng cua C6ng ty

thuong xuy€n phai ti6p xirc v6i c6c ydu t6 nguy hi0rn ngodi ccng trucrng nhu: ti6p xirc voi
di6n, ldm viec tr6n cao, m6i truong lirm viec bi t5c dong bo'i c6,: he th6ng kh6c c6 khii ndng

ro ri di6n, ... n0n C'6ng ty lu6n chri trong vd thuc hiQn nhi6u triOn phrlp nhdm ddm bio an

todn cho lguoi lao dQng. Dac bi6t tu ndm 2018 tro lai ddy, O6ng ty di t[ng cucrng viQc

tuy0n truy6n, nhac nho fgucri lao d6ng, ki6rn tra c5c tlQi nhom thi c6ng, xu lj'nghidm khic
c6c hdnh vi vi phanr nh[m muc ti6u dua vi6c thuc hiQn dirng cric quy dinh, quy trinh v€ an

todn lao d0ng, ve trang bi bao h6 lao d6ng trcr thdnh th6i quen cila nguoi lao d6ng, nho cl<r

kh6ng d6 xay ra tai nan,lao.d6ng. Ndrn 2019, C6ng ty dd nhin ttugc bing khen cua Li6n
dodn lao d6ng thdnh ph6 Ho Chi Minh vC vi6c cl6 co thdnh tich xuit sdc trong phong trio
thi dua Xanh - Sach - Dgp, bdo ddrn an todn v6 sinh lao d6ng ndm 2019.

^t.D6i voi cong tdc an todn di6n, C6ng ty thucrng xuy6n nlac nhovd y6u c6u c6c dcrn

vi quin ly dia bdn phAi thuong xuyen tuAn tra, kiem tra vi xi ly c6c trucrng hoo khong
drim brio an todn, b6o c6o chu qudn ly, cic dcrn vj li6n quan vC c6c truong hgp bi xirn
pham hC thong. Cong ty ctng thuong xuy6n t6 chuc cic dot t6ng ki6rn tra, rd so6t de

d6nh gi6 c6c dia ban qudn ly,cic dcrn vi quan ly. D6ng thoi,6p dung c6ng ngh€ th6ng tin
viro c6ng t6c quiin li an todn d6 ndng cao hi6u qua, theo, d6i vd qurin ly truc tuy6n nhu tao

c5c nh6rn Zalo voi tirng don vi qudn Iy dia bdn d6 chuy6n tai hinh dnh, chia.s6, chuyen tdi

thong tin v6 cong tlic an todn; tao Google Sheet de cap nhit <:ac dt lieu vC tu, vi tri, l6i
mAt an todn, tinh trang xu li, thoi gian xu li, ... vd chia se dr)ng chung, c4p nh4t chung
(tty theo,chuc ndng giira cic phong ban, don vi.quAn ly tlia trirn vd chirc ndng cua tirng
nguoi) d6 thufln tien trong vi€c theo ddi, truy xuit, quan ly vd cap nhit c6c thdng tin tuc
thoi cua he thong; lap ban d6 thinh pho vO c6ng tic an todn dO hi6n thi tryc quan ...

^.1 .

D6i voi cring t6c phong ch6ng chriy n6, C6ng ty di rd soit lai toirn b6 cric h6 so, tu
rlo ki6n todn lai Ban chi huy, c6c doi phong ch6y chfr'a chfy co so; phdn c6ng lai cdng
t6c, quy dinh cdc hri so' luu trir cua,Ban chi huy, c6c dQi phong ch6y.chira ch6y co so'; quy
dinh lai v6 nQi dung, tin suit va d6i tlr'ong ki6m tra dinh kj,c6c thi6t bi phong ch6y chfr'a

ch6y; ph6i hgp voi C6ng an thirnh pho H6 Chi Minh trong vi0: tuy6n truyCn, thgc t4p vi
cip chimg nhfn vC nghiCp vu phong ch6y chira ch6y; ... nhdrn dam brio an toirn v6 phong
ch6ng ch6y n6.

C6ng ty cfrng chri trong v6 cong tdc dio tao, tip hudn ngucri lao cl6ng, dac bigt li
c6c cong nhAn, c6n b6 k! thupt; c6ng t6c trang bi trang phuc t,do ho lao d6ng cho nguoi
lao clong; trang bi cac c6ng cq dgng cu cho c6c don vi; ... nhirm nAng cao ndng suit lao

dQng vi dim bdo czhc quy dinh cira phip luAt cfing nhu thoa uoc lao rl6ng tap th€.

M5i nem, C6ng ty di chi khodng 600 tri6u cho cong trlc diro tao ve an todn, phong
ch6ng ch6y n6 vd khodng 500 triQu cho tung c6ng t6c trang bi trang phgc bdo h6 lao
dQng, trang bi c6c cong cu dung cu phuc vu cho c6ng t6c an todn nhdm dem lai hi€u quri
vd c6ng tdc an todn di€n, an todn lao d6ng, d6p ung duoc cic yt)u c6u re an todn theo quy
dinh vi theo thoa ucrc lao d6ng tdp th6.
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Vd cdng tic qudn lf v$t tu, tiri sin, c6ng cg, dung cg:

G6m v4t tu, tii sin do C6ng ty g.it h6 vi cua C6ng ty. Vi6c quan ly duoc C6ng ty
thgc hiQn nghiCm tuc theo quy <linh. Tit ci vdt tu, tii san, q6ng gu, dung cu,dugc C6ng ty
qurin ly.theo s6,s6ch, to chuc ki6m k€ dinh kj,(06 th6ng/l6n) bang viQc ki6m tra thuc t6,

OOi ctri6u voi s6 liQu quin.ly, lflp bien bin ki6rn k0 ghi nh4n vi tinh trang su dung. Ket
qui ki6m kC theo dirng s6 luqng s6 s6ch quin ly, kh6ng xay ra tinh trang thit thoit,
trucrng h-o. p m6t ddu xrlc clinh duoc thoi gian, dcrn vi cu th6, v6i c6c nh6m sau:

- V6 vflt tu mr6,i: Ld, citc vAt tu ducvc mua d6 phuc vu thi c6ng c6ng t6c duy tu bdo
du0ng h6 th6ng, thi c6ng c6ng trinh vd phuc vu hoat d6ng sdn xudt kinh. doanh cua C6ng
ty. Vi6c quan ly dam b:io drlng s6 luqqg, kh6ng dd xriy ra tinh trang thdt tho6t, mAt mdt,
so lucrng ki6m k6 theo dring s6 luong sd sich qurin ly cua C6ng ty.

Ctic vdt tu niy duoc duy tri mric t6n kho hi6u qui khi vua d6p ung y6u ciu c6ng
,t

t6c, vua <l6p tmg s6 luong hi6n co trong kho. Qu6 trinh quin ly, co ghi nh4n mQt s6 hdng
hoa t6n kho lac hau k! thudt, l5i thoi, h6t han stt dung, kh6ng con gi6 trl sir dgng (do luu
kho liu, kh6ng hodc it duoc su.dung; c6 kh6i luo_ng nho le, vun do d6i du trong qu6 trinh
thi c6ng dugc nh4p hodn trd v6 kho vd c6 ddc tinh k! thu6t lac hdu, kh6ng tucrng thich,
phu hqp voi hiQn tAi) cAn phzii xu lj'. ViQc xu ly.duoc C6ng ty thgc hi6n dam bio theo
quy dinh v6 trich lflp dU phong giam gi6 hing t6n kho nhu: ki6m k0, xdc dinh gi6 tri,
nguyCn nhAn hu hong, ...;xdc dinh tr6ch nhi6m cua nhirng nguoi li6n quan vd tluoc x6c
djnh hodn toin do c6c nguy6n nhin kh6ch quan cfrng nhu d4c thu chuydn ngirnh giry ra.

-. Vd v$t tu thila: Ld cric vit tu ph6t sinh trong qu6 trinh sip x6p lai mdt bdng kho,
chu y6u li c6c vAt tu phuc vu cong tiic duy.ru hQ th6ng chi6u s6ng d6 thi vi ddn tin hi6u
giao thong nhung khong x6c dinh duoc ngu6l goc. Trucrng hqp gug ddnh gi6 con su dung
dugc: Eem ra su dung d6 phpc vu xu ly suc6, phUc vu cong t6c cAp b6ch, ... trong cong
t6c duy tu vi ciic c6ng tic kh6c theo y6u ciu cta C6ng ty; truong hoo qua dinh gi6 hu:
B6n thanh ly hoac huy bo tuy theo tinh trang.

- Vd tAi sf,n, cdng cg dgng cg, gdm:

. Do C6ng ty quin ly: Tii sin, c6ng cq dung cu phuc vq hoat d0ng, cho nhi6m vu san

xudt kinh doanh cira Cong ty.
^iCdp cho cd nhAn quan ly: Duoc cip phrit cho c6c c6 nhin phuc vu thi c6ng ngoii

hi0n truong (ty leo tru; k6rn; but thir di6n); dugc cAp ph6t cho cac ci nhAn phuc vU hoat
dQng sin xudt kinh doanh mang tinh luu dQng (nhu di6n thoai, Ipad, m6y tinh x6ch tay).

OOi vOi c6ng cu, dung 9u rnAt md. da hiit khAu hao, de nghl boi thuong vdi gi6 tri t6i
da20o/o gi6tri nguyen gi6; n6u chua h6t khAu hao: B6i thyong voi gi6 tri co tinh d6n thoi
gian, tAn suat su dung, hao mdn vi gii tri dd kh6u hao. D6i voi c6ng cq dqng cp hu hong,
kh6ng c6 nhu cAu su dung: B6n thanh ly hoac hiy bo theo quy dinh ho[c lim c6ng t6c xd
h6i, cho, ting, ... (vi dU: m6y tinh cdn ho4t dQng)

-,(.Doi voi cong cu, dung cu duo-c cip cho c6 nhAn phuc vu truc ti6p (ty leo try; k6m;
birt thu diQn; diQn thoai, Ipad, m6y tinh x6ch tay, ...) cho c6ng t6c sdnxuit kinh doanh:

Sau khi ktit thirc thoi gian khiu hao, lap thu tuc x6c dinh tinh trang vd t6 chf'c xu ly: huy
bo t4i ch5 ho4c giao cho nguoi duoc cdp ph6t tu qudn, xu ly.

- Vii tai sin, vfft tu C6ng ty gifr'hQ:

. Hi-6n C6ng.tV itang gifi hQ: C6c thi6t b1 ngo4i vi cira du 6n: "Xdy dung Trung tAm

di6u khi6n hC th6ng chi6u s6ng c6ng c6ng thdnh ph6 H6 Chi Minh" dd bdn giao cho So
Giao th6ng Van tii thdnh pnO UO Chi Minh trong qu6r trinh C6 phin hoa C6ng ty O; cdc
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tdi sdn loai tru khdng tinh vio gi6 tri cloanh nghi€p cho Cong ty Ddu tu tdi chinh nhd

nuoc - HFIC (D vd vit tu t6n kho 341tri6u d6ng @.

Tinh d6n ndtn 2021, COng ty dh bdn giao duoc thi sdn cho HF'IC @. HiQn dang git
c6c thi6t bi ngoai r,i @ vd vdt tu t6n kho @.. Vi0c giu hQ dinr bao dAy dt s6 luong ,cluoc

giao. C6c tiri sin, vAt tu tr0n, C6ng ty sE ph6i hqp, bdn giao cho dcrn vi nhAn theo y6u cAu

vd C6ng ty dd co nhimg bio c6o, d6 xu6t bdn giao vd cAc co quan chfrc ndng dang xem
xet, gidi quy6t.

2. Ve al6nh gi6 vii chi6n lug'c, k6 ho4ch sf,n xuit kinh doanh sau c6 phin h6a vh
k6t qui thg'c hiQn c{c chi ti6u tiri chfnh cria Cdng ty giai do4n nim 2016 - 2020:

2.1. Ve d6nh gi6 cua vi6c thqc hiQn chi6n luoc, kC hoach sdn xudt kinh doanh sau co
.).

phan hoa:

ViQc tridn khai cic chi6n luoc ph6t trien, k5 hoach sdn >:uAt kinh doanh dugc C6ng
ty bilm s6t, thuc hiOn dat.hieu quri c6c n6i dung duoc n6u tai Phucrng 6n c6 phAn h6a

Cong ty TNHI'I MT'V Chi6u s6ng cong cQng thdnh ph6 Ho Chi Minh, cu the:

Vd chi6n lug'c ph6t tri6n theo Phuong rln cii phin h6a:

- C6ng ty,dd on dinh sin xuAt kinh doanh, duy tri vi6c t,tip tqc duoc giao thUc hi6n

c6ng t6c qudn ly van hdnh, duy tu bio duOng thuong xuyen (hoat dong c6ng ich 2 lTnh

vuc chi€u s6ng d6 thi vd den tin hi6u giao thong) tr6n dia bdn thdnh ph6 nhu dd thuc hiQn.

-.C6ng t1,r(li xAy dung m6i quan h6 chflt chE v6i c6c.chir diu tu, ch[r quan ly, cfc
nhd thAu, tu v6n. ..va cac c6ng ty li€n doanh, li6n ket tao khdi ',trng rnanh du sric tharn gia

vio c6c du 5n l6n tr€n co so c6c b6n cting phit tri€n cung c6 kvi, t4o thi truong on dlnh
trong sdn xuAt kinh doanh.

" - Cong ty dd chf trong d6n luc luong lao dQng chdLt luong cao; tung bu6c sip x6p.

t6 chuc tinh gon bQ m6y, ddo tao moi vd dio tao lai d6i ngfr lao dQng. Ap dgng c6ng nghQ

th6ng tin vdo clidu hdnh vi qud:n ly nhim hqp ly h6a, cdi thi,ln m6i trucrng lim viQc de

ting ndng suAt lao dQng.

- gorg,ty di ludn hu6ng toi str thu hut vd t4p trung c6c n,3udn r,6n xd hQi: ph6t hinh
th.6m c6 phi6u, mcr r6ng b6n c6 phin cho c6c chu scv hiru tro-rg vd ngoii doanh nghi6p,

ddng thoi cho phep khai th6c duoc nguon v6n nQi bd m6t c6ch hiQu quri.

VA thu'c hiQn kG ho4ch sin xu6t kinh doanh sau c6 ph5,n hria:

Dvt: Tri€u

Nim 2017

Chi tiOu
Thp c

ndi 284.000 284.r)00

Doanh thu 221.286 387.r)99

Chi phi 355..t51

3l.ri48

25.:180

'7 ,)o/;

Nim 2018Nim 2016

K6 ho4ch
theo PA CPH

Thq'c hipn

stt
K6 ho4ch

thco PA CPH
Thu'c
hi0n

K0 ho4ch
theo PA CPII

284.000 284.000I 284.000 284.000
198.1 l5 383.0102 311.591 203.698

171 .288 165.7 52 353 020J r87.958

32.362 29.9904
Loi.nhuin tru6c
thu0

33.328 41.54t 32.409

25.889 23.8975 33.059 25.921

s,s% (06

thring cudi
ndm)

8% 8% 7,67%6

Loi nhu{n sau thu6

Tv 16 chia c6 tuc

26.662

8% (cri ndm)

Bi1u di vi doanh thu vd loi nhudn tru'hc thuA nhr suu:
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Qua k6t qua thuc hi6n c6c chi ti6u sin xuit kinh doanh trdn cho thAy viQc thuc hi6n
so vdi phycrng 6n c6 phAn h6a li dat, vuqt k6 ho4ch d6.ra cua chi tieu doanh thu, ri€ng
chi ti6u vd chi phi, lgi nhuAn vd ty lQ chia c6 tirc hAu h6t ld dat vd ti6m cdn c6c chi ti6u
theo phucrng rin c6 phAn hoa.

. Nhu vdy, c6 th6 thAy ring viQc tri6n khai c6c chi6n lugc ph6t tri6n, kd hoach sdn

xuit kinh doanh giai rloan ndm 2016 - 2020 duoc C6ng ty b6m sit, thuc hi6n thdnh c6ng

- dat hieu qud theo c6c n6i dung duoc n0u t4i Phuong rln c6 phAn h6a Cdng ty TNHH
MTV Chi6u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 H6 Chi Minh.

2.2.Ye k6t qui thgc hi6n c6c chi ti6u tdi chinh:

Trong giai do4n ndm 2016 - 2020, v6i nhirng ktit qun thgc hiQn c6c chi ti6u k6
hoach tii chinh hdng ndm, cho th6y ho4t dQng sin xuit kinh doanh cta C6ng ty cdn g6p

r6t nhidu kh6 khan ca vd chu quan l6n kh6ch quan, nhung kho khan khich quan v6n li
cht y6u. Trong d6, c6ng tdc quin ly, vAn hdnh vd duy tu brio dudng hQ th6ng chi6u s6ng

d6 thi vd ddn tin hi6u giao th6ng ld linh vuc kinh doanh chinh, c6 y nghTa e.uV6t dinh d6n
k6t quai thUc hiQn c6c chi ti6u sdn xuit kinh doanh hing ndrn cua C6ng ty, g6m:

- C6ng tdc qu6n ly, vdn hanh vd duy tu bio dudng hQ th6ng chi6u s6ng d6 thi
(QLVH&Dr Hr CSCC).

- C6ng t6c quiin ly, vAn hdnh vi duy tu bao dudng hQ th6ng cldn tin hi6u giao th6ng
(tldn tin hi6u giao th6ng, camrera quan s6t giao th6ng vi bdng th6ng tin giao th6ng diQn

tu) - (QLVH&DT HT THGT).

- Linh vuc kh6c (thi c6ng xdy lip, tu v6n thi6t kti, ...) (Linh vuc khric).

KOt qua thgc hiQn c6c chi ti6u tai chinh cua C6ng ty giai doan ndm 2016 - 2020 nhu sau:

Dvt; TriQu d6ng.

str Chi ti0u
Nim 2016 Nim 2017 Nim 2018 Nim 2019 NIm 2020

KE
hoach

Thg'c
hi0n

K6
hoach

'l'hu'c

hi6n
x6

hoach
Thg'c
hi6n

KO

hoach
Thq'c
hi€n

K6
hoach

Thgc
hi6n

I
V6n di€u
lc

284.000 284.000 284.000 284.000 284.000 284.000 2tt4.000 284.000 284.000 284.000

2 Doanh thu 240.000 377.591 250.000 3 87.099 390.000 383.0 r0 400.000 410.471,5 404.000 446.71t
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stt Chi ti0u
Nim 2016 Nim 2017 Nim 2018 NIm 2020

K6
hoaclr

1 hq'c

hi6n
KO

hoach
Thuc
hi€n

K6
hoach

Thu'c
hi6n

K,)

hoa:h

'l'hu'c

hi6n
KO

hoach
Th9'c
hi6n

-) Chi phi 208.400 3 3 6.05C 2 t 1.875 355.451 351.919 3 53.020 367 601

32 399

25 833

370.88r,i 368.042,8 401 .597.i

4
Loi nhudn
truoc thu€

3 r.600 41.541 38. I 25 3 r .648 32.081 29.990 39.589,8 35.957 .20 45.113,2

5
Loi nhuin
sau thu6

24.618 33.0s9 30.500 2s.28C 25.518 23.897 31.539,9 28.643,2 35.946,2

6
Ty 16 chia
c6 t[rc

3.8% 55% 9,45% 7,90/o 7,9% 7,67% 8Y,' 8.68% 8,4% g,lg(/o

I,lim 2019

Ghi chil:

- Tl; l€ chia c6 til'c cfuqc tinh theo 0 te %/Von diiu l€.

- Sij neu thrtc hi€n ndm 2020 sd furqc diiu chinh sau kl,i co kA qud cila ki€m todn
vd qui lwong thuc hien ndm 2020 droc thong qua.

BiAu ili vi doanh thu nhu'ssu:

Doanh Thu

410.471,0 446.17t,O

37 7 .591,0 387.099,0 390.000,0

240.OOO,0 250.OOC,,D
1,1,O

5rl0.0&l.O

nft:r.0CO.O

3Ln,0m,cr

Tifl Crr-r-r O

1{)il.0u_1,0

C')
C{o
E
=.o.'=

C{0)
t-

2015 lDl7 2!1 8

Ndnt

re Kd hc.rch --{-Thrrc higr-r

Bi6u ili llri nhuQn trwdc thu| nhu sau:

Loi Nhuan Truoc Thue

I D1!,1

39

2.399,0

2020

45_113,2

35.957,2c{o

='-
Cdo
tr

5{l.cou

45.000

.10.000

1q fttn

30.000

25.C00

?0.000

1 5.000

10.000

5.000

00

41.541,0

31.6rlo,0

38.12 5,0

32.081,0

l(117 2ill8

Ndm

2 016

m K6 uach ..*-T]',uc hiin

)itl q t020
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Nhu v6y, qua k6t qui thuc hi€n c6c chi ti€u sin xuit kinh doanh tr6n cho thAy hoat
d6ng cua CQng ty dAn di vdo 6n d;nh vi c6 buoc khoi sic, trong 02 ndm gAn ddy. K6t qui
niy sE tao tidn dd cho C6ng ty xiy dgng kE hoach ph6t tri6n cho nhirng ndm ti6p theo.

2.3. VC c6c y6u t6 anh huong tltin ktit qui thgc hien cua tung chi ti6u tdi chinh:

2.2.lVCdoanh thu:

Nhu dd trinh biy d tr6n, doanh thu cia C6ng ty duoc hinh thinh tu 03 c6ng t6cllinh
vuc, v6i ktit qua nhtr sau:

Dvt

. Vdi ktit qud tr6n, cho th6y c6ng t6c quin ly, vin hinh vd duy g brio du&ng hQ th6ng
chi6u s6ng <lo thi (chi6m ty trong l6n trong doanh thu) vi hC th6ng ddn tin hi0u. giao
thong ld linh v.uc kinh doanh chinh cua Cong ty. Tu ndm 2014, cic cAp thdrn quy6n co

xem x6t, di6u chinh tf 16 chi phi chung, don gi6, dinh rnric cua c6ng t6c qudn ly, van hinh
vd duy tu hQ th6ng theo huong girim dAn qua tung ndm. Cing voi viQc didu chinh ty 16 chi
phi chung, don gi6, dinh muc theo hu6ng giam trong qu6 trinh thqc hiQn (dugc nghiCm

thu, thanh to6n). thi trong c6ng t6c xet duy6t, ph6 duyQt quy€t torin ti6p tuc cdt giim n6n

dd rinh huong d6n c6c chi ti6u tii chinh thlrc hiQn hing ndm cua C6ng ty.

2.2.2YC chi phi:

Trong giai doan nam 2016-2020, co cAu chi phi cua Cong ty nhu sau:

Dvt: Tri

Qua bing rO liCu tr6n, ph6n 6nh c6u chi phi tr6n doanh thu cua c6ng ty chi6m ty
trong tu 89% d€n 92oh trong 116 chi phi gi6 von hirng b6n chi6m phin lcrn tu 70% d6n

75o/o co c6u chi phi cira C6ng ty, chi y6u.phpc vu cho c6ng tfc quin ly, v4n hdnh vd duy
fu bio du6ng thucrng xuy6n hQ th6ng chi6u s6ng d6 thi vd c6ng t6c qudn ly, vin hdnh vd

duy tu bao dudng thuong xuyen hQ th6ng ddn tin hiQu giao thong (hQ th6ng ddn tin hiQu

giao th6ng, camera quan s6t giao th6ng vi bdng th6ng tin giao th6ng diQn tu) vd thi c6ng

cdng trinh chi€u sring d6 th! chuy6n ngdnh. Tuy nhi6n, hoat d6ng sin xuAt kinh doanh

cua C6ng ty sE hi€u quri hcrn n6u nhu kh6ng ph6t sinh c6c chi phi:
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Nim 2017 Nim 2018 Nim 2019 Nim 2020Nim 2016
stt Chi ti6u

K6
hoach

Thqc
hi6n

KE
hoach

Thu'c
hi6n

K6
hoach

Thyc
hi6n

K6
hoach

Thr,rc
hi6n

KE
hoach

Thqc
hi6n

I

QLVII&
DT HT
CSCC

264.904 247.560 269.661 316.261,5 300.000 312.47 t

54.827

297. r 08

76.592

363.000

63.482,0 70.000 90.6262
QLVH&
DT HT
THGT

206.53 r

7t.258

229.000

J
Linh vuc
kh6c

33.469 41 .429 2 r .000 84.712 92.892 36.7 57 37.000 30.728,0 34.000 43.614

cQng: 240.000 377.591 250.000 -187.099 390.000 383.0 r 0 400.000 110.471,5 404.000 446.711

Nim 2019 Nim 2020Chi ti6u Nim 2016 Nim 2017 Nim 2018
446.711Doanh thu 377.591 387.099 383.0r0 410.471

354.205 352.874 369.680 401.547Chi phi 336.050
61.054 6 t .704 69.988 76.888Chi phi quan ly 69.44 t

290.1 74 299.563 324.604Gia v6n hdng bdn 265.970 291 936
55Chi phi khdc 639 1.2t5 996 129

89,0o/o 9l,5o/o 92,1u/o 90,1o/o 89,gohTf l0 chi phi/doanh thu



+ Chi p1li phan b6 gi6 tri thuong hi6u khi c6 phAn hoa Joanh ngfiQp; chi phi khAu

hao tdi san s6 dinh, c6ng cu dung cu t[ng do ddnh gi6lai khi chuyCn d6i sang c6ng ty c6
.lphan;....

+ Chi phi truot gi6 leo thang (vAt tu, bio hi6m xd hoi, chi phi ti6n com, chi phi giai: ..,
quyet nghi viec, chi phi nhi6n lieu (xlng, ddu, di6n, nu6c, ...)).

+ Chi phi mua circ vat tu phu bit buOc d6 thUc hi€n hodr thinh c6c hang muc c6ng
t6c cua g6i thiu trong c6ng t6c duy tu vi thi c6ng c6ng trinh.

+ Chi phi td chuc, sip x6p lai vdt tu do hodn trd kho dang thu6 (ld kho dang luu giir
vdt tu chinh ttr ndm 2013).

3. Nhirng thufln lgi vir kh6 khin trong ho4t ilQng kinh doanh cria Cdng ty giai
rlo4n nIm 2016 - 2020:

3.1. Thufln lqi:
,:- Cong ty tiep tuc duoc su quan tArn cua c6c cip Ldnh ciao thdnh ph6, cua C6ng ty

HFIC trong c6c mdt hoat d6ng.
.i.- Cong t1' ti6p tuc dtroc c6c Chu qurin ly tin tuong, chia se vir giao thuc hi6n c6ng

t6c qu6n lj'van hdnh, bao dudng thuong xuy6n 2 hC th6ng k! thu4t h4 tAng d6 thi.

- Co sp dodn k6t, d6ng tdm, nhat tri cao cua tap thti Linlr dao C6ng ty trong vi6c t6
chfc, di6u hnnh hoqt dong.

- C6 sU n5 hrc, phAn d6u, tr6ch nhi6rn, chung suc cria todn the Nguoi lao d6ng C6ng
ty trong vi€c thuc hien c6c nhiQm vu duoc giao.

3.2. Kh6 khin:
3.2.1. Vd co ch6, chinh sfch:
- YC ,V 16 chi phi chung, dcrn gi6, dinh mric cira c6ng t6t: qudn ly, vin hinh vd duy

tu hQ th6ng:

Li linh vuc kinh doanh chinh cua Cong ty, tu sau khi sU 
"6 

ti6n luong xay ra (ndm
2013), cic cdp thdrn quy6n c6 xem x6t, di6u chinh (trong quzL trinh thpc hi6n, trong x6t
duyOt, ph6 duyCt quy6t to6n) ty 16 chi phi chung, don gi6, dinh rnri'c cua c6ng tiic quin ly,
vin hdnh vir duy tu hQ th6ng theo hucrng giam din qua rung rLdm n6n dd inh hucrng dtin
vi6c thuc hi6n c6c chi ti6u tdi chinh hing ndm cua C6ng ty.

-.).- Ve cong t6c quyet todn gi6 tri phdn v6n nha nu6'c tai thci di6m chinh thuc chuy6n
thdnh cong ty c6 phan:

Thuc hi6n K6t lufln cua Ki6m to6n nhd nu6c khu vuc XIII vi chi dao cta Uy ban

nhin d6n thinh ptrO UO Chi Minh vA c6ng t6c quy6t to6n gia tri phAn v6n nhd nu6c t4i
thoi di6m chinh thirc chuydn thdnh c6ng ty c6 phin.cua C6ng ty TNHH MTV Chi6u sang

c6ng cQng thdnh ph5, C6ng ty da t4p trung, ph6n d6u thuc hi6n c6c.n6i.dung dd {uqc k6t
ludn, ki6n {Shi, chi clao. Tuy nhi6n, voi nhirng kh6 khan, vu<hg mdc cdn duoc h6 tro, dd
nghi cAp thdm quy6n xem x6t, giei quy6t, nhu:

O VC thanh tohn thu6 gi6tri gia t[ng dAu vdo (GTGTA/AT dAu vdo):

Tir n[rn 2000 d6n htit nam 2013, khi ki hop dong voi c6c Chu diu tu trong cong t6c

duy tu linh vuc. chieu. s6ng d6 thi tr6n co scr dU to6n duoc chu quan ly ph6 duy6t, giao
thyc hiQn c6 phAn thu€ GTGTA/AT dAu vdo vd duoc tam tinh r.rOn l0% giit tri vit tu. Tir
ndm 2014 tro lai day doi v6i cong t6c duy tu linh vuc chi6u sSng d6 thi, vin dugc thuc
hi6n tuong tu nhu giai. doan tru6c n[m 2013, nghTa li v6n duoc tam tinh tr6n l0% gi6 tri
vit tu nhung phAn thu6 GTGTA/AT vdt nr d6u vdo chua cluoc thanh to6n.
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Tu ndm 2014 d6n nay, C6ng ty dd nhi6u lin b6o c6o, cAp thAm quydn dd nhi6u lin y
ki6n, ki6n nghi vi Uy ban nhin dAn thdnh ptrO UO Chi Minh tld nhi6u lin chi dpo, hi6n
dang cho j' ki6n giai quydt dut di€m cta co quan c6 thdm quy6n.

@ VC thanh to6n thu6 GTGT dAu ra cua hoat d6ng duy tu vd beio dulng hQ th6ng
ddn tin hiQu giao th6ng:

Trong ndm 2015 vd 06 thring dAu ndm 2016,96ng ty ky tAt ci 10 hcro d6ng (nam
2015: 05 hop cl6ng; ndm 2016: 05 hqp d6ng) cung cip dich vq quin ly, vAn hinh vd duy
tu b6o dudng thucrng xuy6n he th6ng ddn tin hi6u giao th6ng voi cdc c6c Khu vd.Trung
tim (ld cic don vi truc thu6c So Giao th6ng Vdn trii thinh pho), gi6 tri ky hcro d6ng c6
nhfrng hqp d6ng theo dq toin duoc duyQt chi tinh d6n gi6 tri xiy dung tru6c thuti (kh6ng
co l0o/o thud GTGT dAu ra). Theo Ket lu4n cta Ki6rn to6n nhd nu6c Khu vUc XIII thi
phAi c6 thue GTGT diu ra (10%) vd yeu cAu n6p NSNN 3.522.737.857 dong, C6ng ty dd
chip hdnh thuc hi6n.

Cong ty dd dA nghi So Giao th6ng VAn trii thdnh ptrO HO Chi Minh xem x6t, thanh
to6n vi hi6n dang ph6i hqp dC hoin tetcec n6i dung duoc So'Giao.th6ng Vdn trii thinh
ph6 H6 Chi Minh ydu cAu, dC So Giao th6ng Vdn ftii thdnh ph6 H6 Chi Minh trinh Uy
ban nhdn d6n thdnh ph6 xem x6t, quy6t dinh.

O Va quytit to6n giim c6c c6ng trinh cung ung sin phAm djch vq c6ng ich ndm
201 5 vd ndm 2016:

Trong c6c ndm 201 8, ndm" 201 9 vi ndrn 2020, C6ng ty nhdn duoc c6c x6t duy6t/phd
duyQt quy6t to6n tu cic cdp thAm quydn cta ciic hop tl6ng dich vu cong ich n6m 2015,
ndm]0l6 v6i gi6 tri cdt girim khoring 44 tj' tl6ng. Tuy nhi6n, gi6 tri x6t duyet/ph€ duyQt
quy6t to6n giilm niy li chua chinh thtc, xet d.uVet quy6t to6n trdn co so dinh muc, don
gi6 ilans trinh Uy ban nhAn din thdnh ph6 t4i vdn bdn s6 8029/SGTVT-KT ngiy
121712018.

Sau khi nhdn .luoc xet duy6t/ph6 duyQt qry6t todn kdrn v[n bdn sO SOZ9ISCTVT-
KT ngdy l2l7l,2}l 8, C6ng ty dd c6 y kitin kien ngh1, cAp thdm guyin dd nhi6u lAn y ki6n,
ki6n nghi vi Uy ban nhin ddn thinh ph6 H6 Chi Minh tll nhi6u ldn chid4o. Tuy nhi6n,
cflng nhu thanh to6n thu6 gi6 tri gia tdng ddu vio cua chi phi vpt li6u ciu thdnh gii sin
phdm dich vU c6ng ich bAo dudng chi6u siing cong cQng tu ndm 2014 d6n ndm2017,ve
dinh muc, dcrn giri 6p dgng n[m 2015, ndm 2016 hiQn vin dang cho y ki6n giAi quy6t dut
di6m cua c0 quan c6 thdm quy6n.

@ VC xu ly tdi chinh cua c6c c6ng trinh quy6t to6n gidm gi6 trlcua c6c hop d6ng

"qurg 
ndm tru6c c6 phin vd tinh hinh xet duyQt/phd duyQt cua quy6t to6n ttr cilc cdp

thim quy6n:

Trong c6c nlm 2018, n[m 2019 vd 09 th6ng ndm2020, C6ng ty nh4n duoc c6c x6t
duyQt/phd duyQt quy6t to6n chinh thuc tu cric cAp thAm quy6n cua c6c hop d6ng cua
nhirng ndm trudc c6 phAn hoa, voi gi6 tr1 cit giam h, 27,6 ty d6ng (hcrn d6ng dich vu
c6ng ich: ndm 201 2ld 16 ty dpng, nim.20l3 le 3,3 tj' d6ng vd nhm 2014 liL 7 ty d6ng, c6c
hqp d6ng kh6c 1,3 tj rl6ng) cAn duoc c6p thdrn quydn hudng din xu Ij'.

q VA bdn giao s6 lucrrg vAt tu t6n kho 347 triQu tl6ng vd Ban Chi dao theo Ki5t lufln
cua Ki6m to6n nhd nu6c khu vuc XIII:
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Theo K6t luAn cua Ki6m to6n nhir nu6c Khu vuc XIII, ct nQi dung:

"2. OAi t'cti llan Cltt dqo co phtin hoa doanh nghiQp tai Cong ty TNHH MTV ChiAu

sang c6ng cong tltdnh pnA Ai Chi Minh

Thu'c hien thu hoi vd xu' l1t theo ding quy dinh d6i voi so hrong vdt tu'tin kho 347
tri€u d6ng dang dtro'c lm gitr tai C6ng ty".

Thuc hiQn Thong bdo s6 74ITB-BCD dd ngdy 11ll2l2O2t) cua Ban Chi dao, Cdng ty
di b6o cao vd trinh Uy ban nh6n d6n thdnh ph6 xem xet, giii rluy6t, hien dang cho y kitin

i. " ,.; I
grar quyet cua co quan co tham quyen.

@ VA chi phi c6 phin h6a:

Mac dt cld c6 sU ch6p thuin cua cAp thAm quy6n nhung khodn chi vuo-t cdn c6
huong din cta Bo'tdi chinh theo K€t luin cua Ki6m to6n nhir nuoc khu 4rc XIII. C6ng
ty di t6ng hqp, b6o c6o chi ti6t vA chi phi c6 phAn h6a d6n Bar Chi dao co ccr so b6o c6o
Uy ban nhdn ddn thdnh ph6 t6ng hqp, gui 86 Tei chinh xin'i ki6n chi tlao, hudng dAn.

HiQn dang cho y kien giai quy6t cta c6p thAm quy6n.

@ VC xiy dung phuong 6n su dung dAt:

Theo K6t ludn cua Ki6m to6n nhd nu6'c Khu vuc XIII, c6rp thAm quydn phtii ph6

duyQt phucrng \n sq dung d6t aOi vOl C6ng ty TNHH MTV Chi6u s6ng c6ng c6ng Thdnh
ph6 (da dtroc co phin hoa nhung chua duoc ph6 duyQt phuong 6n su dqng ddt)".

Thuc hi6n Th6ng b6o s6 l4ITB-BCD de ngdy llll2l202(l cua Ban Chi dao, Cong ty
di c6 vdn bin dd nghi So Tni nguydn va M6i ty*g thdnh ptr6 HO Chi Minh huong d6n
trinh fu, thu tqc thyc hiQn phuong 5n su dqng d6t vd sE cpp nhlLt noi dung ndy b6o c6o Uy
ban nhin ddn thanh ph6 xern x6t quy6t dinh. Hien c6ng t5c niy dang cho y ki6n huong
dAn cua co quan co tham quy6n.

07 kh6 khdn, vu6ng rndc tr€n duo-c xem li nguy6n nh6n 6nh huong d6n c6ng tric
t.quyet torin gi6 tri phin v6n nhd nucvc tai thoi di6rn chinh thuc,chuy€n thdnh c6ng ty c6

phAn cua C6ng ty 1'NHH MTV Chi6u s6ng c6ng cQng thinh ph6.

3.2.2. Vii aieu hhnh, ho4t dQng:

- VA giao chi ti6u kti hoach tdi chinh hdng ndm:

Voi.nhirngkho khln ldm giam doanh thu, tdng chi phi,.vd phia C6ng ty lu6n x6c
dinh ld h€t suc nd luc, tr6ch nhi6m, phAn d6u thuc hi6n vdi k€t qui cao nhdt.,Tuy nhi€n,
do c6c y6u t6 dnh huong ld kh6ch qllan, kh6ng lucrng truoc vd ngodi du tinh, r6t can co sU

quan t0m, d6ng hdnh khi xem x6t cfc chi tieu sdn xuAt kinh doanh, ddc biet ld trong dAu

tu trang b! b6 sung phuong ti6n co gi6i chuy6n dung thay th,i cho c6c phuong ti€n h6t
ni6n han sri dung; hu h6ng, chua c6 phu tung thay th6 vi din thay th6 c6c xe dd duoc
mua, su dpng di l6u.

- Vd thgc hi6n cam k6t cua nhd dAu tu chi6n luo-c:

Tu ngdy 0117 2016 rt6n nay, Nhd dAu tu chi6n luoc kh6ng co b6t cir dQng thii ndo
trong vi6c thuc hi6n c6c cam k6t ndy. Vi6c ndy, dd anh hucrng ct6n hoat dQng cta Cdng ty
ld kh6ng theo mong doi vd theo k6 hoach dd d6 ra.

- V0 tridn khai c6c goi thiu duy tu cua c6ng t6c qudn ly, vin hinh vd duy tu h€

thong do thi vd h0 th6ng den tin hieu giao thong:
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Nguy€n t6c khi ddu thiu Nlra thau cluo-c quy6n tri0n khai thuc hiOn cac kh6i.luong
theo Hop d6ng duoc kj' ket. Tr"ry nhien, nrirc dir la hinh thfrc diu thir.r nhung viec to chuc
thuc hien cua c6c Chri quiin ly ld tucrrrg tu nhu phuong thrrc dflt hdng vd bi c]ri ptr6i boi
co quarl ,c6p tr€n tryc tie p ndn da cung .tiic dorrg dcn ke hoach thu'c hi€n, dAn d€n tinh
trang khdi lutrrrg dtin rrlricu vao tlriing cuoi ndnr.

3.23. VA Anh hu'ring ctia dich b0nh Covid-l9:

So voi ciic nginh nghi khiic, su dnlr huong boi dich bQnh Covid-19 d6i voi Cong ty
chring ta ld kh6ng qu6 nghi€nr trong nlrung trong tinh hinh di6n bi6n phuc tap nhu hien
p3y vi voi tllc tht nguycn vAt li6u d0 sdn xuAt trong nrroc khan hiern; ciic vat tuduoc s.1n

xuit vi cung irng tu nucyc ngo:ii gap klro khan trong corrg tirc nhap khAu dd la dnh lruong
den ho4t dQng cira Oong ty.

C6ng ty c6 phan Clhieu sdng corrg cong t IIo Chi Minlr kinh b6o c6o kOt

quii s;in xuit kinh doanh giai doan nirm 20l(> 6i dung nhu trcn

DOC

ri l)ring

Ic0rG
?HAc0

lJ sr.rq mtg
lilillH PHo

H0c Hi HIHH
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cONG'r'Y co PuiN
cHrEU s,iNG corc coNc rP. nc\r

I)inh kim:
- Bdo cio tiii chinh narn 2020

di dugc ki,inr to6n

cQN(; HOA Xi HQr CHrl NC;HIA VrE'r'NAt\,r
DQc lap - Tu'do - llanh phric

So: 031'I"l'r-f)llD(lD 7'p I{t) ('hi lv(inh, ngul'25 rhang t)6 narn 2021

TO TRiNH
V/v Th6ng qua 116o c6o thi chinh nIm 2()20 tli tlug'c ki6m torin

Kinh grii: D4i hdi tt6ng c6 A6ng

Cdn cu Nghi quy6t s6 0lNQ-DIIDCD ngdy 291612019 cua Dai hQi d6ng c6

d6ng thucrng ni6n ndrrr 201 9;

Cin cirNghi quy6t sO OZ,tlq-lIDQl-ngay 30i0712020 c0a Hgi <tong clurin tri
vt vi6c lua chon don vi kicrn toan Bdo ciio tai chinh narn 20201

Theo do, thr,rc hi0n Nghi quy6t cua D4i hoi dong c6 dong thuong nitn ninr
2020 ty quydn cho Hoi dong quan tri ltra chon clo-n vi kidnr toiin Bao c6o tdi chinh
nam 2020.

Hoi dong quan tri cli lua chon d<rn v'i kicrn roiin (--ong ty 1-NHI"l hing ki€rn

torin AASC dc thqc lriin kiinr to6rr 86o ciio tai chinh n;irr 2020.

Cong ty 1'NI{H hang kicrn toin AASC tld hoin t6t ki6nr to6n Bio cdo tdi

chinh nlrrr 2020 vd ky ban hinh ngAy 3110312021.

HOi il6ng cludn tri Cdng ty c6 phAn Chieu s6ng cong cong 
-I'PFICM kinh trinh

Dai hoi ddng co clong thong qua Bdo crio tdi chinh nanr 2020 dd ducvc Cong ty
'|NHH Hing ki6m to6n AASC thuc hi0n ki€rn to6n.

TrAn trong kinh trinh.i.

G QUAN
H

Trin Vin llirng

C0t(

c0

r6sAllI

iHAHl'l PH|]

H0 rlHi l'4iNll
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cONG rY co PHAN
cHrEU sANc c0xr; coNG TP.ucM

c0xc tton xA ttot cxu Ncuia vrET NAM
DQc lip - iu'Oo - [Ianh phric

So: 04 / BC-DIIDC--D TP.tlo Chi Minh, ngtil' 30 thting 6 ncim 2021

BAO CAO

^ H0AT DAIG cu4 rrQr DONG QUAN rRr
CONG TY CO PHAN CHIEU SANG CONG CONG TP}ICM

NiM 2020

Thuc hi0n Di0u le t6 chuc vd hoat ddng cua Cong ty c6 phin Chi6u sing c6ng

TPHCM (satr ddy goi tit li C6ng ty), Nghi quy6t 0lNQ-DFIDCD ngiy 2910612020 cua

Dai h6i d6n-e c6 ddng, iloi dong Quiin tri ('t)rrg ty co phiin Chi6u s6ng c6ng cong

TP.HCM xin biio c6o Dai hQi d6ng cii d6ng vd 16 chirc va hoat d6ng c0a t{6i d6ng quan

tri ndm 2020 nhu sau:

I. Thdng tin chung:

- Cdng ty di thuc hicn cdc lhu tuc ding ky kinh doanh tlreo quy dinh vd Cong ty

di drroc Si, K6 hoach vti Diu tu TPI ICM cip giiy phcp dang kj, kinh doanlr so

0300423479 ngdy 0 t ,07 120 | 6,

- C6 phi6u cua Cong ty co phin Chi6u siing cong cQng 1'P.llC'M dugc ni6m ydt

tai So Giao dich Chung khodn Hd Ngi vryi md c6 phi6u la CHS.

II. Co cdu t6 chf'c cria C6ng t-r-:

l. I loi d6ng quiin tri : gom 0.5 ttrdnh vicn:

- Ong TrAn VIn tltng - dai diQn 5.(180.000 c6 phin. chiCnr ti 19 20tYo v6n didu lc
cta COng ty, giir chuc danh Chu tich Hdi dong quan tri tu ng.iy O4lOgl2O20 dOn nay.

- Ong Huj,nh Tri D0ng - t14i di€n 4.544.000 c6 phAn, chi6m ty 16 l6% vfrn di6u

16 cta C6ng ty, hien <lang giir chuc danh thirnh vrtn Hdi rl6ng qudn tri.
- Ong Nguy6n Dinh Tho - tlai diQn 4.260.000 co phin. chi6nr t:i l€ l-s% von didu

l0 cua COng ty. hi6n darrg giu chuc clanh thirnh vi0n IlQi dong qudn tri.
- 6ng Bti Le Anh I{i0u, hien dang giri chuc danlr thdnh vien tloi cl6ng qudn tri tu

ngdy 04/09/2020.

- Be Trin Thi Hanh l'icn, hi0n dang git chuc danh thhnh vi0rr ll6i ddng qu6n tri tu

ngiry 0410912020

Ong Bui 1,0 Anh [{ieu vti bd Trfrn Thi ilanh f i0n dOng <ipi diQn 9.656.000 cO

phin, chi6m ty lQ 34"/n v6n diiu le cta Cong ty,

2. Ban kidm soirt g6rn: 03 thzinh vicn
- Ba Pharrr Thi Xu6n l-i€u Truorrg ban:

- Ong Trin Nanr Trung - Thdnh vie n;

- Ong Nguy6n Tdn Phong - Thdnh vi6n:

3. Ban T0ng giiirn <1oo diiu hzinh gorn: T0ng Gi6nr d6c (do Ong I{u}nh Tri Dfrng

Thdnh vi0n II6i d6ng qudn tri ki6nr nhi0rn)r'h 03 Ph6 T6ng Oidm d6c.



4. Cac tJon vr ti'r.rc thu0c gOnr.0-5 phone clt(rc narrg va l0 Xi nghiOp trtrc thu6c.

IlI. tl6o c6o tinh hinh ho4t d0ng cta Cdng t-v nlnr 2020:

l. Vi: hoqr tl6ng cria HQi d6ng qudn tri trong ndm 2020:

- FI9i dOrrg c1u"in tri cld thrrc hi0n dAy du va dung c6c qu1i,r vd nghia vu duoc quy

dinh tai Lual d,ranir nghi0p, Di0u l0 to ch[rc vii hoat dong cua ('ont ty; Quy ch6 quan ly

nOi hr6 cua ('Ong ty. llQi <1ong rluirn tri quan lj,C0ng ty bang trien phdp ban hinh cdc

Quy che quan rt nOi bo vh Nghi cpry.'0t. hang quy hoic tl6t xuir ll6i ri6ng quiin tri hop

viri b0 mAy dii,r.r hiinlr dci kicrn <JiCrl viec rhu'c hicn cdc Nghi t1uyOt dir ban hdrih, trao

dOi. th6ng nllnr vil l<ip thtri dua ra cAc clinh hutrng chi clao tr rng vi0c dieu hinh hoat

d0ng kinh doarh criir Cone ty.

- Hdi dorr':. qtran tri chr dao. kirlnr tra, giirrr sirt, hu'(rng tJA r bo nr:ly di6u hdnh tudn

thu diy du czic cluy dinh cua Phhp luat trong san xr-rAt kinh luanh; t<l chfrc c0ng b6

thong tin <linh l:,i.'r.z\ cl6t ruAt thco quy dinh cira LuAt chirng kh.xin; clarn bao quy6n cua

co tlong: ddrrr t,iit'r quy0,r liri vii nghia vu cua Doanh nghi0p vir cac thinh phin c6 lien

quan khzic.

- Hgi clon1{.1uan tri chi dao vii giiirn srit l}an'l'0ng uirirn d.,t: CCrng ty thgc hi€n circ

noi dung tron{r \ei,i quy€t cua Dai hoi dOng cd cl6ng thtrong niiri nirn 2020.

- I-loi dCrrrlr qtrirn rri phoi htrp vA h6 tro'l'Ong giAnr tloc l:rii c1,,y6t nhtng vuong

nric vcri cric doi tiic trong cong tac thanh toan. c0ng tirc kinh t6. cliu tu'vd tirn ki6m viQc

ldrrr.1'huong xtiyOrr rhiio luan giria (lhu rrch ]lDQ'l vui l-Ong 1ilnr doc d0 <lat ducrc su

thong nhat ca., tronq viCc quzin ly'vti clieu hanh cic hoat cl6ng cru 06ng ty.

- Circ tluinh vien Iloi rl0ng cpran tri drrcrc phAn cdng cu tl 0 thco tung linh vuc d6

thim tra cac noi tlung tltuoc quy€n cua l"l0i dong qudn tri.
- II6i <1ong qudn tri thuc hi0n nguyen tic lirm vi0c theo cre tig tfrp thO, da s6 tein

thanh. Nglii qLryOr cLra IIoi t10ng quiin tri ducvc thong qr.ra khi da sri thz\nh vi6n H6i d6ng

qudn tri bi6u c1u'l0t ir,ldc bo phi0u tdn thAnh.

- Trong na,r 2020, IIoi dong qudn rri tld to chirc chc phi0n hop ilinh ky d0 xcnr xct

quy0t dinh ciic varr tlc quan ly cr-ra COng ty theo thAnr quydn FIoi Cong qudn tri. Cdc cu6c

hqp HDQ1"dOu ,:o du sfi tlrdnh vi0n theo quy clinh cta phrip luAt ' l didu l€ Cdng ty.

- Circ Ngh, rltrltt vii quy€t ctinh [iOi dong qudn tri ban riinlt tr'6n co so !'ki€n.:. .:
thong rrhit cua 5i-'r thinh vi0n Ilr5i dong qurin tri.

- N0i dung cuc phien hop trong Irim 2020 nhu sau:

. Phi0n h,rp ngay 2510212020

+ Ilio cirrr tinh lrinh stin.ruAt kinh doanh ndrn 2019 Du thdo s6 liQu Qu!
lrLong thuc hien nirn 2019: I)u thdo sd liOu phLrong;rrr phiur ptrOi tqi nhuAn

rrirrr l{) I 9:

'l- D\r lhiio ltc hoach lao tl0ng niim 2020. Quy lutmg k,i h,rach narn 2020;

' Phi€n hop ngeiy 30/03/2020: []do cho k6t qua krinr todn l]6o crio tdi chinh ndm

2019;'l-h6ng qlla cluj'luong thuc hien rrinr 2019; Phin phoi rlrrV khcn thtroug nguoi

quan ly nlnr 201 ').
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. Phi6n hop nghy 13105/2020: 'fh6ng qua thor gian t6 chuc Dai hQi r16ng c6

d6ng thu<rng niCIn ndm 2020;

. Phi6n hr;p ngAy 2110512020: I)u thdo s6 li€u phiLtng iin phAn ptrOi tqi nhu6n

nfun 2019; K6 ho4ch san xuAt kinh doarrh nam 2020 vii phr"r<nrg 6n phdn ptrOi tqi nhuin

nim 2020.

. Phi€n hop ngdy 1 5i06/2020: Th0ng qua phucrng hn phAn pnOi toi nhudn ndm

2019: Th6ng qua tdi liQu D4i hQi dong co dong thuong ni€n ndnr 2020; Thong qua

nAng han rrfc tin dpng ng6n hdng.

. Phi€n hop ng:iy 2lltl6l2020: Tht)ng qua di rudt sip xdp lqi bo mdy thi cOng theo
l .: ,

cdc goi thiu chi0u sirng: Tlrong qua b0 nhienr lai chuc darrh Pho Tortg Gi6nr tl6c va Ke

toiin tnrong; Th6ng qua dd bat, b6 nhi6ru, tro nhidrn lai cric chirc darrh trucnrg dcrn vi;
Bdo cdo vigc br3 nhiCrrr lai cAc cht'c tlanh Ph6 truong dm vi; Crlc nr;i dung khdc trong

cong tirc cliiu hdnh s:in xuit kinh doanh v0 tinh hinh su dung xc vA k0 hoach trang bi rndi

xe chuyOn dtng; tinh hinh su dung vi khai thdc rnlt bing cua C6ng ty.

. Phi€n hop ngAy 30 0712020: Thong qua thoi gian to chuc Dai hoi dong c6

ddng bit thuong ndm 2020; Thong qua Quy chO ct0 cu', ung cu bdr.r bo sung thirnh vien

Hgi dong qurin tri Cdng ty nhi0tn ki,20l6-2021:'l'hong qua lua chon don vi kiOrn torin

86o c.lo tii chinh narn 2020.

' Phi6n hop ngAy l0/08i2020: Liy 1, kiin IIOi d6ng qudn tri vd vi€c di6u chinh

ngiy t6 chuc Dai h6i cl6ng cti d6ng bit thu'crng narn 2020.

. Phi8n hop ngdy 031(\912020: 1'hong qua i,i0c chap thuin {)cnr tir nhienr thanh

vi6n II6i d6ng quzin tri cua ting Pharn Ilrnrg LJt; Th6ng qua danh sdch frng cr"r vi,0n tham

gia biu bti sung thdnh vrtn HDQT Cdng ty cti phAn Chi6u sing c6ng cqng TPHCM
nhi6rn kj,2016-2021 trinh Dai h6i d6ng c6 tlfrng hdt thuong ndr:r 2020 thdng qua trudc
khi biu cu g6m 03 ung cu' vicn.

. Phi€n hep ngdy 041091202(): 'l'hong qua vi6c rlicn nhiQm chuc danh Cht tich

Hqi d6ng qudn tri tanr thoi cira Ong Nguy6n Dinh Tho: Biu Chu tich II6i cl6ng Qurin tri.

. Phi6n hop ngdy l0lll12020: 'l-lrong qua K6 lroach lao d6ng nanr 2020: Thdng

qua Quy luong k6 hoach ndm 2020; 1'h6ng qua ngay dang ky cu6i cung ch6t danh
;. -^

.sdch c6 ddng vd ngay thanh to6n chi c6 t[rc con lai ninr 2019 vd tarn ung c6 tirc 2020;

du thdo Quy ch6 chi trii luong narn 2020; B6o cdo dq kien k6r quri san xudt kinh doanh

niln 2020; du thdo k6 hoach s6n xu6t kinlr doanh ndrn 2021 I 86o c6o tinh hinh qudn ly
, ..:, . :

vd xin y ki€n thdng nhat ch[ truong vC nguycn tIc trong viOc xu ly tiri srin, vAt tu,

c6ng cq dung cu trong quii trinh hoat ddng cira C6ng ty: Il Brio c6o tinh hinh su dung

nhi dAt, m4t bing hi6n rray c0a C6ng ty ao cdo tirrlr hirrlr tlruc hi6n c6ng tdc quy6t toen

chuy6n th6.

' Phi6n hop ngdy 15 1212020: Thirng qua Quy ch5 luong 2020; Thrio luan kd

hogch sdn xudt kinh doarrh ndnr 2021 I Thdo ludn c6c noi clung chuAn bi Dai h$i d6ng

cO d6ng thudng ni6n nim 2021,

.l
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2. K6t quri gi:irn sdt O6ivtii-l'6ng gi6m d6c di0u hinh vi cin 116 qurin lf ctia C6ng ty:

- tlQi d6ng cluiin tri dd chi dao. giuim sht'fong giirm d,5c di,:tr hrinh vd cin b$ quin

ly Cong ty trong vr0c chip hanh nghitrn chinh cAc cluy dinh cuir I'hap lu6t c6 li6n quan

clcn cong tic cluun lj ,-loanh nghiep vii nhi0rn vu srin xuit kinh dorrnh cua C6ng ty.

- Ciiun s6t viCr: srr dung v;i quiln ly tdi srin: gii nr sdt viec trrCrr khai thuc hiOn ciic

Nghi quy6t. Quy6t dinh crra HOi c10ng quiin tri.
- Chi dqo. girirn r;6t viec tii co- cau nro hirrlr to chiLc todn Corr l tv. i,i0c tri0n klrai thuc

hiOn kidn toan. tinh gian bo nrdy to chu'c. nhAn su t* Cdne ty dc{n cir,' Jon ri truc thu6c.

- Chi dao. lliiinr sit vr0c d:irn Lruo ch8 d0 theo cluy tlinh Nlrrr nrr(rc; clieu ki€n m6i

trlrong larl vicc, thuc hiCn 'l'hoa rr<ic lao dong tiip thC. cdc chO ci6 khic aOi vOi nguoi

lao dong.

- tlinh th[rc giirrrr siit: tJinh k'i Clru tich Hgi cl6ng qudn tri clu hop voi 86 nrdy di6u

hdnh cria C-6ng t.r vi quh trirrh thuc hien k€ hoach san xuit kinh l,lanh.

- Vi0c kierrr tra, uiirm sdt cira Iltii deing quiin tri d6u dirng rhAm cluydn, khring gAy

crin tro, ch6ng cheo dcn vi€c clicu lrunh cr.ra'l'0ng giam cloc vd bc nriil'di6u h?rnh Cl6ng

ty. Qua kiem tra. s.iirn szit. I'lQi d6ng quan tri dir nfun bit kip th ri tinh hinh hoat d6ng,

k€t quii thrrc hr"Arr k0 hoach SXKD e ira Cong ty. circ cltvn vr truc tlru6c vd c6 nhirng chi

dgo kip tho'i darri bao hoat dong san xuiit kinh cloanh d4t hiQu q ra cac, han ch6 cdc sai

sot, riri ro.

3. K0t qua thg'c hiQn Nghi quv6t DIIDCD thu'o'ng ni0n 2(r10:

3.1 V€ thuc lriOn plrin phoi loi nhuan sau tltue nam 2019:

'l'rong niurr 2()20, I Ioi d6ng quzin tri da chi dao vzi giilm sirt tian 'l-Ong gianr ct5c Cl6ng

ty thuc hi0n ph6n ph0i loi nhuArr sau thue con lai n[nr 2019 rrhu sau:

- 'fir ngiy 0.1/l2t)-020: Cr.rng ty dI tri€n khai ohi trii co tirc c,n lai nim 2019 cho citc

co d6ng cc tCr,rrons danlr sirch sd lrinr c0 phtn tlo1i'ung tirrn luu lcy chirng khoan

Vi6tNanr,,,,,,1tclip vrri ty lc chi tra co tirc lzr 5,18%i von di,:.r lq (da tam tmg 3,50/).

Cdng ry cli hoan t6t viec chuyCn khotin cho'frung tim lrru kl, ch[mg kho6n Vi6t Narn

d0 chi tra co tu'c cho c6c co dong da thuc hien luu ky cd ph i'u. Dtli voi ciic cO d6ng

chua thuc hicn r.ru k! chfng khoAn vd nhAn cd t[rc bdng ti,irr nrit, cdc c6 d6ng van

tiOp tuc lien hC ('Ong ty c1€ nhan c0 ruc.

- C6ng ty c1d tlrLrc hiOrr viec trich lap clc Qu! thtr lao, chi phi l'oat d6ng cua HQi d6ng

quin tri, []irn kr0rn s<-rat. Quy klrcn tlruong vri Qu] phirc ltri thco gizi tri di duoc Dai

h6i tl6ng c:(r dtinc, thone qua.

3.2 Ve tlr:rc hiin k6 hoar:h SXKI) narn 2020:

Trong nlrr 20"10, r,oi su chi clao vd dinh lruong ctia FI6i c6ng qudn tri c6ng ty,

dac biqt la viEc tJe ra t:trc girii phirp kicn toan bo rrrriy to chfrc. narrl cao cong tiic quzin ly

didu hirnh, hodn:lriCir circ quy tlinh th[r tLrc trong circ hoat d6ng c,ra c6ng ty, rlay manh

cong tirc tim ki0nt vi lharn gra cic gtii thau trong dia bhn thanh pr,i I{r\ Chi Minh vi c6c

trnh. thi\nh khdc: ...kart qlla hoat tlong stin xuat kinh tloarrh cira doirnrr nghi€p nhu szru:



STl' TH/KH

I Tong cloanh thu

Chi ti0u
'fhuc hifn

2020

446.71 0,ti

K0 hoach 2020

404.000 1t0.57%

2 T6ng chi phi t09.l]%
J Lqi nhudn tr-uoc thue

4 [,cli nhuan sau thu6

35.951 ,2

zi.zqt
45.I 13.2

3S.baO.,)

i

I

368.042,tt

t25.4601,

124.9691n

N[m 2020 la ndrn tiOp tuc thuc lri0n tlrco phuong thuc clau thAu theo hinh thtic moi

r6ng rdi, c6ng kJrai. D6i voi c6ng tiic quin ly vdn hirnh. duy tu b.io du&ng lr€ rh6ng h0
, ,l ,.:

tht)ng chieu sting cring cdng thrrc hi6n theo phucnrg thuc d:it hi,rng dtrqrc giir nguy€n <lia

bdn thUc hi0n nhu nirnr 2019: Ooi vtii cong tirc quan ly van hainh, duy tu bdo du&ng hQ

thong hf th6ng dcrr tin hi,^u giao thdng thuc hiCn thco hc.rp dong di ky trong narn 2019.

CDng nhu c6c ndrn tu'2017 cl0n 2019. trong nam 2020 Cong ty vin ph6t sinh

th6m cdc khodn chi phi do chuy6n doi doanh nghiQp tu Cong ty 1'NHH MTV sang

C6ng ty c6 phin nhu ph6n b6 gi6 tri loi the kinh doanh ld tidnr ndng phdt tri6n (8,4 t1i

d6ng/nanr). phan bo gi6 tri lqi th6 kirrh doanh tr6n co so giri tri tlruong hicu (247 trieu

ddngrrrdnr). chi phi khAu hao tai sarr s6 dinlr tdng do cl6nh giri lai khi chuycn cl6i sang

c6ng ty c6 phAn khoang 4,5 ty dong/ndrn; clri phi cong cu tiung cu phdn bo lai ld 899

trigu ddng/nirn.

3.3 Ve lr,ra chon don vi kidrn to6n: Lua chon C6ng ty INI-lll hdng kiem todn

AASC. Edy ln don vi ki€rn toiln ni,r, tro,lg danh sdch nhring don vi ki6rn todn dQc l|p
duoc lJy ban chung kho6n Nlra nuo'c chAp thuarr kiirn toin cho cac to clruc nie m y6t.

3.4 Chi luong va thu lao cria tJoi dirn-q quan tri va Ban kierr soiit:

Trong nf,m 2020, luong vd thi lao cho I'lQi dfing qudn tri va Ban Kiim sodt nhu sau:

Lu'ong

5 t 8.400.000

5

N$i dung S6
lu'qng

Thir lao T6ng cdng
S6

th{ns

I
HQI DONG
QU^N TRI r 72.800.000 449.280.000 622.080.000

I

Chu tich I{DQT
chuydn tr6ch (tt
04t0912020)

I nguoi
172.800.000 172.800.000

04
th6ng

2

Cht tich I'IDQT
kh6ng chuydn trdch
(d€n 04i09i2020)

I ngurri

4 uguoi

69. r20.000

3lt0 160.000

(r9. 120.000
08

thing

.,'
Thinh vi0n [IDQ1-
khonc chuycn triich 3ti0. t60.000

44
thdng

II BAN KIEM SOAT
-i-'nn$g*E-an Ki6il'
sodt c trach

vlen n

Kiem soAt
chuyOn triich

k htirrg

I nguoi

5 r 8.400.000

-5 r8.400.000

207.360.000 725.760.000

I

207.360.000

5 r8.400.000
t2

tlrirrg

2 2 rrguoi 207.360.000

5r tt.400.000

24
thdng

III TONG GIAN,I DOC I nguoi
l?

thring

TONC CQNG 656.640.000 r.866.240.000r.209.600.000

401.597,6

STT



-1.5 \/e vi0r'thrrc hien cong bd thong tin tinh hinh quan t':i cong ty:
'l-rong nirn 2020. (iong ty dir thrrc hiOn c0ng bo thring trn tinli hinh qu;in tri cdng

ty 02 <lot : 6 thiing daLr nirrn 2020 vi ca nrirn 2020 (chi tiet thco rring b6o ciur dinh ktnr).

lldo c6o tinh hinh quan tri Cong ry cltrgc c0ng b6 trcn trans rveb cua C6ng ty,

trOn 2 h0 thdng con;r bo thong tin cua [Jy ban Ch*ng khodn Nhir nuric vd Sogiao tlich

chung khoan lia N0i.

4. K6t luiin:
'frong nirn 2020, C6ng ty dit ntl lu'c phin ddu cl3 hoirn thanh nhi€nr vu duoc

Dt{l)CD giao ,"'a k(:t cluii hoat dong SXKI) ninr 2020 cli dat vii vrrc.rt k0 hoach. Von

chu so lrftu <luc'c biir.r toan' thuc hi0n diy clu nghla vu thuC v ii Ngan s6ch Nht nudc;

thuc hi6n tot c()ng tric trur lLruns vi cAc chO do cho ngLriri lao ,l)ng, thu nhdp vri doi:...
s6nq cua nsrroi lao cl6ng tlng so vrvi ninr 2019. cic hoat clcng c(ra t{6i d6ng quiin

tri thu'c hi0n tLrin ihf thco quy clinh cLra l-uat cloanh nghicp. )riu tQ t0 chuc vi hoat

d6ng cua Cong ty ,:,i phAn Chi0u sang cong cong'l-t'.1-lCM i,ii tuAn thu Quy ch6 quan

ly n6i b0 cua F{ri tlong qutin tri.

lV. K6 ho4ch rh rtinh hu'ong cria IIQi ddng Quain tri nlnr 2021:

'l'rong ni nr .1020, tinh hinh hoat d6ng san xuAt kinh dor nh c[ra cong ty ti6p tuc

bt anh huclng bdi clrinh sdch ti6t kicm diu trr c6ng, ngtn s6ch chi cliu tu cho h4 tdng

tiep tuc bl ceit siarn, tlinh rnirc vd clon gizi bi gizirn theo c6c cluyOt clinh cua UBND
TPHCM. <I6ng rhoi iinh huurg bcri chu tnrong ve viec tCr chuc liu thiu kh6i luong dat

h;\ng cung [rns san plriirrr rlich vr.r cirnlt ich trOrr ilia ban-l'hanlr:.lnO ttO Cihi Minh, tuy
i'

nhien (long tv vrin :iip tuc c6 giing phAn dAu dat k0t quri h,rrrt ddng sAn xudt kinlr

doanh ninr 202 , cu tlt0 nhrr sau:

C iit ,,'hi tier"r chinh
rce hua.ft
narn 2020

K hoach n6m
2021

n dr0rr li 284 0()0 284 000

iioantr tt,u 404 000 435.000
crh i 368 042.8 396.000
Loi nhuin tru(vc thuc 15 c)57 ) 39.000
NQp ng0r siich ( l-hue 'l'NI)N) '7.3t4 7 800

n r-t sirrr [hu0 28 643,2 3 t.200

Vor tinh hinh hoat clOng nhu tr0n, HOi dr)ng cluan tri pt an d6u hoirn thdnh chi

tiOu k0 hoach tlrriyc grao. dtirn biio quy0n ltvi cua co tLing vrl clu liiOn chi tra c0 tuc nirl
2(l2l ld [{.J'ls ir'(rn tlitiu lC/rranr.

Dinh hu'6'ng holt il()ng cria Iloi tt6ngqurin tri nlnr 2021 vi nlri0rn ki 2021-2026:

- 'l-r€p tuc tlip (rrrnq viio hoat dOng stin xuAt kinh doanh ilnt <it qtrri t6i uu nhAt.

- Bzitt toitn va\ fl-'irt tri0n ngut\n rrOn ctia l)oanlr nghifp.
- lloin thiinh vtr vutvt cht ti0u k0 hoaclr ninr 2021 cluoc lriao vd k€ hoach dinh

huong nhiCnr ki 202 l-2026.
- l)ltnt biio ,:hi ,-',1 tuc clitng thco Nghi quy0t l)ai hrii d6ng c.' tJont thdng qua.
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- Clhi dqo llan Dieu hanh ti6p tuc xAy dtrng r.,a thuc hiQn tot chinh saclr, cne aO a6i

vcri nguo'i lao d6ng.

- l'huc hiQn hoat dOng cong b0 thring tin. tuan thu phirp luat <lung quy ctinh.

- Theo rloi srlt sao di6n bitin thi truong trong nuoc, chri cl$ng clu bio vd bien dgng

rui ro ru thi trunng. ctri dao Ban Dieu hanh thuc hi0n quy6t liet vd c6 hi€u qui c6c n6i

dung n€u trong Nghi quyet cua Hdi d6ng Qudn tri 116 <lap urrg kip thoi ciic nruc ti€u suin

xu6t kinh doanh.

Tr€n diy la b6o c6o cua I-lQi dOng Quan tri. Kinh trinh Dai hQi ddng co ddng

xem x6t vi th6ng qua.

QLIAN

Vin IItng

7
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cONc rv cO PHAN
curpu sANG coNG cONc TP.HCM

BAN xlpnr soAr

ceNG HoA xA Hgr csU Ncuia vrEr NAM

D6c lip - Tu do - Hanh phric

fp.Ai Chi Minh, ngdv 30 thdng 6 nam 202l

nAo cAo HoAT DoNG cuA BAN xrpu soAr
rniNn DAr Her cO ooNG THUONG NrtN NAvr 20zt

Kinh eli'i: Qui CO d6ng C6ng ty Co phin Chi6u sdng c6ng c6ng TP.HCM

- Cln cu Lu4t Doanh nghiQp s6 SgtZOZOlQH14 ban hdnh ngdy 171612020, c6 hi6u luc
thi hdnh tu ngdy 0ll0ll202l:

- C[n cri Nghi quy6t 0IA{Q-HDQT ngdy 291612020 cua Dai h6i d6ng c6 d6ng

thucrng ni6n n[m 2020.

- C[n cu Quy chti hopt d6ng Ban Ki€m so6t C6ng ty.

- Cdn cri tinh hinh hoat d6ng sin *u6t kinh doanh vi 86o c6o tdi chinh ndm 2020 dd.

ki6m toin;

Ban Ki6m so6t xin b6o c6o d6n Dai h6i d6ng C6 d6ng kdt quri c6ng t6c ki0m tra,

gi6m srit ndm 2020 v6i nhfrng n6i dung cu th6 nhu sau:

I. Vi: ho4t tlQng cria ban ki6m so6t:

- Tri6n khai thuc hiQn girlm s6t tinh hinh hoat d6ng siin xudt kinh doanh, tinh hinh tdi

chinh C6ng ty, gi6rn s6t hoat dQng cta H6i d6ng qudn tri, Ban Di6u hdnh, c6n bQ quan ly
kh6c vd viQc trien khai thwc hien Nghi quy6t sO Otntq-HDQT ngdy 291612020 ciaEai hQi

<long co d6ng vd cdc nhi6m w kh6c theo quy dinh cta phip lu4t, Dieu le C6ng ty nhim bao

vQ quy6n lqi hop ph6p cua C6ng ty vd co d6ng.

- Gi6m s6t ddm bdo viQc thgc hiQn c6c Nghi quy6t H6i dong quin tri cua Ban DiAu

hdnh C6ng ty. Ki6m tra, gi6m s6t tinh hqp ly, hqp phrlp, tinh trung thuc vd mirc d6 cAn

trong trong qudn ly, diAu hdnh ho4t dQng kinh doanh; tinh hQ th6ng, nhAt qurln vi phu hqp
, ,'.

cua c6ng t6c kd to6n, th6ng k€ vd lap b6o c6o tiri chinh cua C6ng ty.

- ThAm dinh tinh <lAy du, tinh hqp phrlp vd hung thuc cua b6o c6o tinh hinh kinh doanh,

b6o c6o tai chinh hing ndm vi 06 th6ng cua C6ng ty, b6o ciio drinh gi6 c6ng l6c qudn ly cria Hoi
d6ng qurin tri. Xem x6t s6 kd toin, ghi chep k6 to6n vd c6c tdi liQu khiic cua C6ng ty.

- Tham dy dAy du cic cu6c hgp H6i d6ng qud:n tri vi dong gop y ki6n trong vi6c

gi6m srit ho4t dQng cua C6ng ty trong c6c cu6c hop.

- T6 chuc phin cong, phin nhiQm trong Ban Ki6rn sorit d6 ph6t huy t6i da hiQu qua
. ',1trong c6ng t6c ki6m so6t tai C6ng ty. Trong n6m, BKS dd hop 03 l6n thdm dinh, d6nh gi6

n6i dung b6o c6o hoat dQng vi tinh hinh tdi chinh cua C6ng ty
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- Xem xet tinh minh bach cua quf trinh c6ng b6 th6ng tin.

- Gi6rn s6t viec thuc hi6n c6c quy ch6, quy dinh cta C,)ng ty dd ban hinh.

Th6ng qua cic ho4t d6ng gi6rn s6t vd thdm dinh b6o ciio tdi chinh, Ban Kiem so6t

b6o ciio k6t qua hoat d6ng trinh Dai h6i d6ng C6 d6ng voi n6i dung chi ti6t nhu sau:

t. X6t quri gi{m sit ho?t dQng cria Hdi tl6ng Qurln tri vir flan Di6u hinh Cdng ty:

- Ban ki6rn so6t dd tharn dU hqp tAt cit c6c cu6c hqp H )i d6ng Qurin tri, gi6m s6t viec

ban hinh c6c vin ban nQi bQ cua H6i d6ng Quin tri, Ban 1'6ng gi6rn rt6c trong quil trinh
quin tri C6ng ty nhim dim bdo vi6c x6y dung c6c dinh ht:crng vd chu truong diAu hdnh

C6ng ty tufln thu ph6p lu4t vd phu hqp voi chu trucrng cua Etri hQi c6 d6ng. Trong c6c cu6c

hop, Ban ki6nr so6t tham gia j'kien dong gop v6i nhirng n6i tlung vd c6ng t6c sdn xu6t kinh

doanh, c6ng tirc dAu m vd mot s6 cong t6c kh6c cua Cong ty

- Ban Ki6m so6t di duoc cung cdp dAy dri thong tin vd c6c nghi quy6t, quytit dinh

cua H6i d6ng quiin tri vd Ban Eidu hdnh Cong ty, thuong xu16n trao d6i voi H$i d6ng qurin

tri vd tsan Didu hinh v0 tinh hinh thuc hien kC hoach kinh doanh vd nghi quytit dd duoc Dai

h6i d6ng CO dOng th6ng qua. Trdn co so d6, Ban Ki6m so6t <t6nh gi6 c6ng tdc qudn l! di6u

hdnh hoat d6ng kinh doanh cua Hoi d6ng quan tri vir Ran didu hinh ccv bin dd tuin thu diy
ttu quy dinh phip ly, ctng nhu phu hop Nghi quy6t cua Dai hQi cl6ng c6 d6ng.

- HQi d6ng qudn tri dd chi dao kip tho'i vd theo s6t vi6c thuc hiQn k6 hoach cua C6ng

ty de dd ra. Chu d6ng trong vi6c giiim s6t vd dieu hdnh chi6n luo-c kinh doanh cfrng nhu cic
quy6t sfch cu th6 trong ho4t dQng cua C6ng ty. Cic Nghi quy6t cua HQi rl6ng qurin tri n6u

ra trong nim hop ph6p, dung voi Di6u 16 vd Nghi quy6t Dai h6i d6ng c6 dong, c6 t6c dung

rlinh huong tmng han vh ddi h4n; dd ra c6c gizii ph6p s6u sdt, phu hqp v6i hoat dQng srin

xu6t kinh doanh cua don vt. Chi dao don vi thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin tinh hinh siin xudt

kinh doanh cua Cong ty dtng quy dinh.

- Tai Dai h6i c6 d6ng thuong ni0n ndm2020, Dai hoi e a thong qua Don tu nhiQm vi
mi6n nhiem 02 thdnh vi6n HDQT. Trong ndrn, C6ng ty dd t6 chuc Dai hdi cO aOng U6t

thucrng vdo ngdy 04l9l2O2O th6ng qua Dcrn tu'nhiQm vi mi6r nhiQm 0l thinh vi6n HDQT
tt6ng thoi bau b6 sung th6rn 03 thdnh vi€n HDQT nhiem kj,2016 _ 2021. C6c thdnh vi6n

HQi d6ng qudn tri tuAn thu diy du quy dinh theo Didu 16 C6rg ty, Nghi quy6t cua D4i hQi

<l6ng c6 d6ng vd thtrc hi6n nhiQm vu m6t c6ch ndng dQng, tfn tqy, c6 tr6ch nhi€m. Vi6c xdy

dung vi thgc hiQn cdc chu truong lu6n duoc sU nhAt tri cao .rong HQi d6ng quan tri. C6c

chu trucrng d€u co tinh thuc thi cao vi duoc Ban T6ng GiSm d6c C6ng ty tri6n khai thuc

hien nghiem tuc.

- Ban T6ng Gi6m d6c lu6n ldm vi6c v6i tinh thAn tr6ch nhi6m cao, di b6m s6t chi
truong, ki5 ho4ch vd Nghl qry6t Dai h6i d6ng c6 d6ng, Nghi quy6t cta HQi d6ng qudn tri,
d6nh gi6 diy du, kip tho'i c6c thu6n lo-i, kho khdn, thuo'ng xuy(,n thgc hiQn c6ng t6c quan tri
rui ro trong chi dao di6u hdnh sdn xuAt kinh doanh phong ngi:a thi0t hai vi dy b6o A6 aOn

dAu co'hQi. Thuc hi6n c6c girii phrlp vd tri6n khai kip tho'i c6c qrytlt sSch d6 th6o gd kh6
khdn, tich cuc mo r6ng vd gin git thi truong. Quin lj,vd ph6t huy t6t ngu6n hrc vC v6n, tdi

sdn cua C6ng ty. Thuc hi6n diy du nghTa vu v6i nhi nu6'c, c6 d6ng vi c6c ctr6 aO chinh
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sich cho nguoi lao dQng. thwc hiQn rd so6t, sip *6p kiQn todn m6 hinh t6 chric pht hqp vdi
tinh hinh sin xuAt kinh doanh cua clcrn vi.

- Ban T6ng Gi6m d6c da ban hinh cic quy dinh, quy ch6 n6i b6 trong Cong ty. Chi
dao c6c phong ban chuy6n rn6n tdng cudng sy ph6i hcrp tl6 hodn thinh nhiQm vu duoc giao.

Rd soit tinh hinh thgc hiQn kd hoach sin xu6t kinh doanh cira C6ng ty, xAy dung c6c chi
ti6u k6 hoach vd cdc gini phrip thgc hi6n nhim hodn thdnh c6c chi ti6u duoc giao.

2. SU'ptriii trqp ho4t dQng gifr'a Ban Ki6m soit ttiii v6,i ho4t tlQng cria HQi tliing quin tri,
Ban Diiiu hinh vir cic cin bQ quin ly khic:

- HQi d6ng quin tri vd Ban T6ng Girim d6c dn tao didu kiQn thu4n loi cho Ban Kiem
so6t thuc thi c6 hi6u qua chuc ning ki6m tra, gi6m s6t tr6n t6t ca circ llnh vuc hoat d6ng cua

,('
C6ng ty, cung cap dAy dir c6c th6ng tin, bi€n bin, s6 lieu, b6o c6o k6t qui thuc hi6n sin
xudt kinh doanh, b6o ciio tdi chinh ... li6n quan d6n n6i dung c6c cu6c hop H6i d6ng quan

tri vi hoat tlQng sin xuAt kinh doanh;

- Hoat tlQng cria Ban Ki6m so6t dl tudn thu dring chuc trilch nhi6m W ve chAp hdnh

thing quy dinh phrip lu4t, Didu 16 C6ng ty. Ban Ki6m so6t di phOi hqp chAt che vdi HQi

d6ng quAn tri, Ban T6ng Gi6m d6c trong quii trinh quin ly, di6u hdnh moi hoat dQng cua

C6ng ty, gop phAn hoat d6ng sAn xudLt kinh doanh cua C6ng ty d4t hi6u qui cao. C6c j, kiCn

cua Ban KiiSm sodt duoc H6i d6ng qu6n tri vd Ban T6ng Gi6m diic quan tAm vi thgc hiQn

dAy du. C6c don vi truc thu6c tich cuc hcro t6c, h5 tro Ban Ki6m so6t trong quf trinh thuc
hi6n nhi6m vu;

- Ban Kiem soiit lu6n ling nghc vd cgp nhit th6ng tin cua c6 d6ng, sin sdng phan h6i
th6ng tin dI ki6m sorit cho c6c c6 d6ng bitit diy du, cdng khai vi kip thoi khi c6 y6u ciu.

3. Tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh nIm 2020

Theo Ngh! quy6t sO Otntq-HDQT ngiry 291612020 cta Dai hoi d6ng c6 d6ng,

HDQT dugc ty quytn vd di lua chon ttcrn vi ki6m todn d6c l4p li C6ng ty ki6m torln AASC
ld don vi ki6m to6n b6o c6o tdi chinh nim tdi chinh 2020

Ban Ki6m so6t di thuc hi6n viQc thAm dinh 86o cilo tdi chinh cua C6ng ty nim tdi

chinh 2020 kdt thfc ngiy 3111212020 dI duoc ki€m to6n vd Biio c6o k5t qui kinh doanh

ndm 2020. 86o c6o tdi chinh cta C6ng ty duoc l6p tr6n co so c6c chuAn muc, ch6 dg ke

torln Vi6t Nam vd cic quy dinh ph6p ly co li6n quan, mry 16 kti to6n chi ti6t, t6ng hqp tltng
quy dinh. C6ng ty dd thtrc hiQn viQc cung c6p th6ng tin theo quy dinh aOi vOl c6ng ty dai

chring dAy du vi kip tho'i. 86o c6o d6p ung duoc cdc n6i dung cfrng nhu bi6u mdu theo quy

dinh cua B9 Tei chinh vA qurin ly tdi chinh.

3.1. Tinh hinh hoat il6ne kinh doanh ndm 2020: Don vi tinh; Tri€u itong
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STT Chi ti0u
K6 ho4ch
(DHCE)

thdng qua

Thg'c hiQn theo

BCTC tlii ki6m
toirr

t.46.1l0

401.597

45.1t3

35.951

TH/KH

I TOng doanh thu

T6ng chi phi

Lgi nhuin tru6c thue

Loi nhuin sau thu6

404.000 110,5704

2 368.043 t09.t2%

J

4

35.951 125,46yo

28.643 125,53yo

3.2 Tinh hinh tdi chlnh

3.2.1 Co ciu tdi srin - nguin u6n I)on vi tinh: Tri€u dong

01101t2020
TT Khoin mrpc

3u1212020 Ting/Giiim

Gi6 tri 'ty trong Gi6 tr! Ij'trong

100,007o

Gi6 tri Tv le

I TONG T,\T SAN 100,0070 471.031 -20.786

1.1 Tdi stin ngdn hgn 383.935 85,27"h 386.868 82,l3oh

3l ,69"/u

32,660/,

7,150

0.0201,

-2.933 3,14o

Ti6n & tuong duo-ng ti6n

Diu tu tdi chirrh ng6n han

Phriithu ngdn han

Hdng t6n kho

Tdi sin ngirn han khilc

153.742 34,l5yo 149.268 4.474

3 5.000 l,l7o 50.000

153.840t58.257 35.15% 4.4t1

34.576 7,680 33.686 890

2.361 0,520/0 14 2.287

t.2 Tdt stin ddi ltun 66.309 l4,73oh 84. I 63 17,87o/o

1,70o/o

4,200h

1,97o

-11.854 -3,l4lo

Phaii thu ddi han

Tdi srin c6 clinh

Tdi sAn ddi han kh6c

0

1tt.595

0,00%

4,130/0

1.996

t9.777

56.389

-7.996

-1.183

47 .714 10,600 -8.675

2 NGUON VON 450.244 100,0070 471.03t I00,0070

34,,75o/o

-20.786

2.1 Nq phdi trti 137.555 30,55o1, 164.646 -26.130 -4,zo/u

Ngan han 137.555 30,s5% 164.646 :4.15%

65,25o

-26.r30

2.2 Vdn chii st)'hfi'u 312.689 69,45o 306.385 5.343 4,21'/o

3.2.2 finh hinh cing nqr:
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* No phtii thu: 158.251 tri6u d6ng, bao g6m cic khodn:

- Phai thu cta kh6ch hing: 124.462 tri6u dong, so du ncr ndy chu y{iu ld tu cong tic
dat hing c6c sin phArn dich vu c6ng ich vi cic cong trinh xAy lip dang cho chu diu tu
thanh to6n, no bao hdnh c6ng trinh, no thue GTGT rnua vit ru thi6t bi c6ng t6c duy tu dang. ,:
cho co quan c6 thAm quydn xern xet.

- Cdc khoin tre tru6c cho ngud'i bin: 2.298 triQu d6ng

- Circ khodn phdi thu khrlc 31.496 tri6u d6ng cht y6u tu c6c kho6n ky q"y b6o ldnh
thuc hi6n hqp d6ng cho quy6t to6n, khodn didu chinh gidm doanh thu cic c6ng trinh duy tu
hodn thinh truoc giai doan c6 phnn h6a ...

* Nq phiii trii: T6ngng phdi trd li 137.555 trieu d6ng, bao g6m:

i'
Trong co cau no ngdn han, khoin muc chi6m ty trong nhi6u nhat la khoin phii tra

nguoi b6n ngin han ld 52.117 tri6u dong (38,32o/o.), khoin phii tri nguoi lao dQng 36.553

tri6u d6ng (26,51%)phrii trri ngin han kh6c 20.610 tri6u cl6ng ( l5%). C6ng ty kh6ng c6 s6

du no vay, n6n chi s6 khri ndng thanh to6n cua C6ng ty dang o mric an todn.

3.2.3 MQt si chi tiOu tdi chinh:

3t/t2120t9 3U12t2020

HE, SO THANH TOAN

Kh:i ning thanh torin hi6n hanh

Khi nang thanh to6n nhanh

2,36

2,16

2,79

2,54

HIE,U QUA HOAT EQNG

Vong quay khorin phai thu khilch hdng

Vong quay hdng t6n kho

))o 2,81

9,519,25

Doanh thu thuAn/Tong TS 0,86 0,97

rV suAr

LN sau thu6 / DT thuAn (RoS)

LN sau thue / V6n CSH (ROE)

8,0404

10,57%

6,900h

8,21'h

11j0%

LN sau thuti/T6ng tdi sdn (ROA)
7,99oh

cui u0u co cAu voN

He s6 No/T6ng Tii sin 34.75% 30,550

Hq s6 No/V6n CSH
53,260/0 43,990h
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Qua c6c chi tieu tdi chinh, co th€ thAy duqc tinh hinh tdi chinh cing nhu dong ti6n

cua C6ng ty rAt tfit, ddm bao kha n[ng thanh to6n kip thoi vd an toin cao hcrn nim 2019. Co
I .. ., X

c6u tdi sdn nguon v6n cin d6i, hgp li, Tei sin ngin han (18.1.935 triQu d6ng) lu6n lcrn hcrn

Ncr phai trri ngin han ( I 37 .555 triQu dong) tuc ld Ngu6n von luu d6ng thucrng xuy6n ducrng

th6 hiQn su 6n dinh trong ho4t dQng kinh doanh. Chi ti6u Lr.ri nhuin sau thu6/T6ng tdi srin

(ROA), Lo-i nhuAn sau thu6/V6n chu so' hfr'u (ROE) ndm 2C20 ddu tang so voi nam 2019

chung to hiQu qud su dung tdi sdn vd v6n cua c6ng ty.6t tot, chi ti6u Tli su6t Loi nhuin sau

thu6 /Doanh thu thuAn (ROS) tdng so v6'i ndm tru6c.

- Tidn lucrng, thu lao cira BKS ndm 2020 thqc hiQn dring nghi quyCt DH tl6ng c5

d6ng vd Quy ch6 ltrong hi0n hinh cua Cong ty. CU th6

* Tidn lucrng Trucrng BKS chuy6n tr6ch (01 nguoi)

* Tht lao Thinh vi6n BKS kh6ng chuy6n tr6ch (02 ngrroi)

518.400.000 ddng

207.360.000 d6ng

l. I(6t quri ho4t tlQng kinh doanh nhiQm kj, 2016 -2020:
DVT. Trieu d6ng

2016 2019

K}I 7I KH

4( 0.000

36 7.601

3.1.399

2:i.833

5,50h

Qua k€t qua thuc hi€n c6c chi ti€u sin xuAt kinh doanh cua C6ng ty cho thAy ho4t

d6ng cua C6ng ty din di vio 6n dinh vi tdng trucrng trong c6c rdm gAn dAy

5. Vd thyc hi6n cric f ki6n, khi6u n4i cria Cd a6ng.

- T4i thcri di6m ch6t danh sdch c6 d6ng d6 thtrc hiQn ,luydn dU dai hoi, Ban Kiem

so6t chua nhin ducrc y kitin d6ng gop, khi6u nai cua c6 dong vd c6c sai pham cua HQi il6ng

Quan tri, Ban Didu hdnh, Ban Ki6m so6t trong qu6 trinh thuc h.Qn nhiQm vu duoc giao.

rr. NHAN XEl'VA v XIBN CUA BAN KrEM SOAT.

l. Ban Ki6m so6t nh6t tri v6i 86o c6o ho4t dQng cua IIEQT, 86o c6o K6t qud sin
xuAt kinh doanh, B/ro c6o tii chinh ndm 2020 rta ki6m toin cua Cdng ty trinh Dai hdi,

Voi tinh thAn tr6ch nhi6m xdy dung vd hqp t6c trong qrr6 trinh hoat d6ng, thqc hi€n
nhi6m vu cira c6c c6 d6ng giao cho, Ban Ki0m so6t 1u6n phOi ho-p trao d6i vd rt6ng g6p y
ki6n thing thin. trung thuc v6i HQi d6ng qudn tri, Ban Di6u h inh trong vi6c xiy dmg ciic

t%

2017 20t8
Chf fiAu

TH 6T KH TTI KH TH

Doanh thu 2-'.1 .440 250.000 387.099 390.000 383.0r0

353.02 rChi phi tL)1.261 2t I .875 355.451 357.919

LN tru'ri'c
thu0

140.000

t2t.56l

18.433 30.t79 38.r25 3l .648 32.081 29.989

thu6
LN sau

14.318 24.143 30.500 25.280 25.578 23.897

9,45o '7,9% 7,9% 7,67oh
Ty lQ chia

cii tri'c
3,8%

2020

TH KH TH

410.471 404.000 446.7 t0

370.882 368.043 40t.591

39.590 35.957 45.1 l3

3 r .540 28.643 35.957

8,68% 8,4% l0(%
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quy che, nghi quy6t, quy6t dinh. DO tiep tuc duy tri ph6t tri6n vi hoin thinh t6t nhi6m W k6

ho4ch ndm202l, Ban Ki6m sorlt kinh de nghi Ban linh d4o C6ng ty:

- Ti6p tuc dAy manh c6ng tic ddo tao vd phit tri6n ngu6n nhAn luc, thuc hi6n di6u
ti6t, ludn chuy0n, b6 tri nhdn su hgp ly, phu hqp v6i hien tai vi nhu cdu ph6t tri6n C6ng ty;

^.i- Tiep tuc nAng cao hi6u qud qudn tri no phdi thu: Rd so6t, drinh gi6 vd thu h6i cric

khoiin ng kh6 doi, kh6ng d6 phit sinh th6m no- xAu.

- NAng cao hi6u qui quin tri hdng t6n kho: Quin ly dinh mfc mua sdm vAt tu, hing
h6a...tt6 clim b6o qu6n tri t6t hdng t6n kho o muc hqp li, tr6nh hu h6ng, mAt ptrAm cn6t.

--.:- Ki6m so6t chdt ch6 chi phi vi ndng cao chit lucr-ng hoat d6ng t6t hon nira.

- Tit5p tuc tao diAu ki6n thudn loi cho Ban Ki6m so6t hoat d6ng dring theo chirc ndng

vd nhiem vu duoc giao

PHAN rr. pHrIoNG HU0NG HOAT DONG zlzt 0UABAN KrEM SoAr:

- Titip tuc thuc hiQn nhiQm vu ki€m tra, gi6m s6t vi0c thUrc hiQn Nghi quyiit Dai hoi
d6ng C6 d6ng thuong nien ndm 2021, c6c Nghi quy6t cua H6i d6ng quin tri. Gi6m s6t vi6c

ch6p hdnh c6c quy clinh cua phdp luAt, Di6u 16 t6 cuc hoat d6ng, tinh hinh thuc hien c6c

Quy ch6, Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng cua HDQT vi Ban Dieu hinh Cong ty.

- ThUc hien thAm dinh c6c b6o c6o tdi chinh, b6o c6o ho4t dQng kinh doanh 6 th6ng

vir hdng ndm cua C6ng ty. D6nh girl hoat rl6ng cua HQi d6ng qudn tri, Ban di6u hdnh trinh
Dai h6i c6 d6r,g. Gi6m siit tinh hinh tdi chinh, khd ndng thanh to6n no, tinh hinh qurin ly vd:,.
su dung v6n; bao todn vd ph6t tri6n ngu6n v6n chu so hfru; tinh hinh sdn xuAt kinh doanh

cua C6ng ty

- Kitlm tra tung vAn dA cg th6 li6n quan d6n qurin ly, di6u hinh hoat d6ng cua Ban

didu hdnh n6u x6t th6y cin thi6t hoac theo <ld nghi cua c6 d6ng hodc nhom c6 d6ng theo

quy dinh cua LuAt doanh nghiCp vd Didu lQ C6ng ty.

- Ph6i hqp voi H6i d6ng qudn tri, Ban didu hinh trong c6ng t6c qurin ly, di6u hdnh

c6ng ty, drim brio su tuin thu cua H6i d6ng qudn tri vd Ban didu hnnh aOi vOi c6c Nghi
quy6t, quytit dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong.

Tren diy ld nQi dung k6t qud trong qu6 trinh ki6m tra gi6m s6t hoat d6ng COng ty vi
phuong hucrng hopt dQng nam202l Ban Kiem so6t xin b6o c6o tru6c Dai h6i.

Chirc suc khoe Qui D4i bi6u, Qui C6 dong. Kinh chuc Dai h6i thdnh c6ng t6t dep.

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

Bilo c6o Ban Ki6m so6t taiDai h6i .6 dOng thucrng ni6n nam 2021

Ph4m Thi Xuin Li6u

TrangT



cONG TY ctl PHAN
curEU sAxc cON<; coNG'r'P.ucM

Noi nhQn:
- Nhu tr0n:
- Lrru.

('()r..(; Ila)A Xi IrOt CtIIJ NGTIiA VIET )'tAM
I)oc lirp - 1-g'do - llanh ph{c

AN

56: 05 / TTr-DHDCI) TPIIC:M, ngitl' 30 thutrg 06 nam 2021

Cdn cir Di0u l0 t0 chtlc vA hoat dong cira Cong ty co phdn Chitiu siing cong
c6ng thirnh ptrO ttO Chi Mirih sua cltii tro sung tli duo-c l)ai hoi dong co dorrg thudng
ni6n th6ng qua ngay 21,0612018.

Can c[r k6 hoaclr to chu'c Dai hoi ddng c6 d6ng thrro'ng niOn n5m 2021;

. lloi dong quan tri Cong ty c6 phin Chieu sirng cong cong TPHCM kinh trinh Dai
hQi d6ng cO dong thong qua 136o c6o lucrrrg, tht lao II6i dong qutn tri. Ban Kiem soiit vd
T,Ong Gid,m doc nim 2020, cu the nhu'sau:

207.360.000

656.640.000

Trdn trorrg kinlr trinlr.i

STT NQi dung S6
lu'r-mg

l,u'ong Tht lao

449.280.000

T6ng c6ng

622.080.000

r72.800.000

S6
thinrr

HQI DONC;
QUAN'I'RI r 72.tt00.000

r72.800.000t

Chu tich flDQ'r
chuyen triich (tu
04t0912020)

I ngutri 04
thing

2
Chti tich HDQT
khong chuydn trAch

{rl€n 04/09/2020)
I ngrroi

69. 120.000 69.120.000
08

thirng

l Thdnh vi0n HDQT
kh6nr.r chuvdn trich 4 nguoi

5 r 8.400.000

llJ(). l(,0.000

207.360.000

380. r60.000
44

thirng

II BAN
SOAT

KIEN,I
72s.760.000

Truthrg Ban KiSnr
sodt chuyen trdch

I nguoi
5 18.400.000 5 r8.400.000

l2
thing

2

Thinh vi€n Barr
Ki6nr sodt khtrng
chuy6n trlch

TO:'{(; GtAiVt DO(l

2 nguoi

I nguoi
5 r 8.400.000

207.360.000
24

thing

III
5 r 8.400.000

t2
thiins

TONG CONG r.209.600.000 r.lt66.240.000

ulJ

THAIiH PHO

H0 CHi I'tlllH

s,1r0 mre.

Trin VIn tlitng

TO TRiNI{
V/v Th6ng qua 860 c6o lu'o'ng, thi lao.I{6i tl6ng quin tri,

Ban ki6nr sort vi T6ng Giim ddc nim 2020

Kinh gtii: Dai hdi tt6ng cd d6ng



c6nc rY co pnAN
cHrEU sAnc cONc coNG TP. ncN,r

coNC rrtx xA Hor ctrrl Ncnin vrET NAM
l)Qc lqp * 'l'rl rkr llrrnh phf c

56: 06 /'l'lr-1)KS 'l'p tti Chi ll,tinh, ngit.v -|0 tlrtitrg 06 ntint 2021

'r'o TRiNH
Vd vi6c thdng qua sri'a Adi, nd sung Didu lg Cdng ty

Kinh gri'i: Diri hQi ddng c6 dOng

Cdn ci' Di6u l0 to chuc vd hoat clong cria C'ong ty cfi phiin Chi6u sdng cdng
cQng thdnh ph6 l"tO Chi Minh s[ra cloi, bo sung dir duoc t)ai h0i tlong co dong thong
qua ngiy 2l106120ltt (sau day goi la l)icu le 20lti);

Cdn cfr l-uft f)oanh nghiQp so St)lZtlU t)/QI I l4 duoc Qudc- hQi nuoc C'Qng hoa

xa hQi chri nghia Vi0t Nani th6ng qua rrgi\y l7l0(t12020 vA co hi0u luc tu ngiy
0 r/01 12021;

Can cu LuAt chung khodn s6 SqlZttlg/QIIl4 drroc Qu6c troi nuoc CQng hoa

xd hQi chtr nghla ViQt Narrr thdng qua ngiiy 2611112019 vri cti hiQu lyc tu ngdy

0 l/0 r 12021;

Can cir Nghi dinh sO tSSlZtlZ0A{D-(lP ngay 31 1212020 cila Chinh phu c6

higu lyc tir ngdy 0l/0112021',

Cin cri'Thong nr so 9612020/T'l'-[]'l'0 ngriy l6ll1l202O cLra llo't'di chinh. cri

hiQu lsc ttr ngdy 0l/0112021;

Theo do, cdc v[n bdn quy phanr cua Nhi\ nuoc hiQu luc tu 0 t/01 12021 c6 rn6t

sti thay OOi Aan d6n nrOt sO aieu khoan trong t)idu l0 Cong ty hiQn hdnh khong con
pht hqp theo qr.ry d1nh.

,i. '
Cong ty cd phArr Chi6u sAng cong c$rrg'I-PHCM dA so4tt Lltiio Du thao Di6u

lQ Cong ty iu'a ct6i, b6 sung theo cdc virn bdn quy pham Nlra nuo'c rr0u tr0n vd Didu
l9 Cong ty theo nt6u httong din cua Nghi dinh so 155/2()20/ND-CP ngay

31112t2020.

Kinh trinh D4ri hQi cl<)ng c6 clong xcnr xct, thong clua

Nai nh$n:
- Nhu trdn;
- Luu.

Qr riN 'l'trl
I

r

Iyq0
fr!PH€
sil5 turs

II

iiiAlH lHU

ll0 cHt frtt

t
t

n Viin llirng
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tllt \t\ NI# t).-\tj

Di6u le ndy duoc th6ng qua theo Nghi quy6t cua Dai h6i d6ng c6 d6ng sO ...mq-
DHDCD ngay ... th6ng ... ndm 2021.

I. DINH NGHIA CAC THUAT NGU'TRONG DIEU LE
Didu 1. Girli thich thu4t ngir

l. Trong Di6u l€ ndy, nhirng thuAt ngfr ducri ddy duqc hieu nh,-r sau:

a) Von cliiu l€ la tong mdnh giri c6 phin dh b6n hoflc duo-c ddng ky mua khi thdnh l6p
^ il .:

cong ty co phdn va theo quy dinh tai Di6u 6 Di€u 16 ndy;

b) Von ,o quyin bitiu quyil li v6n c6.phin, theo do nguoi 5o huu c6 quydn bi6u quy6t v0
nhirng vin dC thu6c thArn quy6n quy6t dinh cua Dai h$i d6ng r:6 d6ng;

c) Ludt Doanh nghiAp ld LuAt Doanh nghiCp sO SgtZOZOlQH l4 duqc Qudc h6i nu6c CQng

hoa Xd hQi Chn nghia Viet Nam thong qua ngiy 17 th6ng 6 nim 2020;

d) LuQt Chmg kltodn ld Ludt Chung kho6n sO SqtZOtglQH14 rluoc Qu6c h6i nudc CQng
hda X5 h6i Chu nghia Viet Nam thong qua ngdy 26 thing I I r am 2019;

il Viil Nam ld nu6c C6ng hda Xd hQi Chu nghia ViQt Nam;

e) \Sdy thdnh tqp ld ngdy C6ng ty duoc cAp Gidy chirng nhin ddng ky doanh nghiQp
(Giay chung nhin ddng ky kinh doanh vi c6c gi6y to co giri tri tuo'ng ducrng) lAn dAu;

g) Ngu'oi ctiiu hdnh doanh nghiQp li T6ng gi6m d6c, Pho t(,ng gi6m <l6c vi K6 to6n
trucrng;

h) Ngwo'i quan l1i doanlt
quin tri, thdnh vi€n H6i
trucyng;

nghiep ld nguoi,qudn ly c6ng ty, bao g6m Chi tjch HQi.ddng
d6ng qudn tri, T6ng gi6m d6c, Pho T,ing Gi6m d6c vi KC toiin

i) Ngudi co hAn quan li, c6 nhin, t6 chuc duoc quy dinh tai khc in 46 Di6u 4 Lt$t Chfng
kho6n;

k) Co dong ld cd nhAn, t6 chfrc so hiru it nhAt mQt c6 phAn cua ;6ng ty c6 phin;

l) Co dong sring lQp ld c6 d6ng rg h"3 it nhAt mQt c6 phAn ph6 th6ng vd ky t6n trong danh
sich cd d6ng sirng l4p c6ng ty c6 phin;

m) C6 dong lozt ld c6 d6ng duoc quy dinh t4i khoin 18 Di6u 4 Ludt Chung kho6n;

n) Thdi han hout dQng ldthoi gian ho4t d6ng cria C6ng ty duoc quy dinh tai Dii:u 2 Di6u
lQ ndy;

o) So giao dich chung khodn ld So giao dich chung kho6n Vi0t Nam vd c6c c6ng ty con
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3"1;"dT3'HJilil;H,:ttT;tt;1';:'rHffi1l:: 
o" dinh hodc vrn bin kh6c

3. Citc ti6u d€ (Muc, Di6u cta Di€u l0 niy) duoc r.o dung nhim thuAn ti6n cho vi€c hi6u
n6i dung vd kh6ng inh huong toi nQi dung cua Ei6u 16 ndy.

II. TEN, uiNu tuu'c, tRU s6, cur NUANH, vAN puoNc o4r orpll, DIA
ulBnr KINH DOANH, rsOr HAN HOAT DONG vA NGUOr DAI DIEN THEO
pHAp LUAr c0a cONc ry
Uii:u Z. TGn, hinh thri'c, tn; s0, chi nh6nh, v5n phdng rl4i diQn, ttia tli6m kinh doanh
vi thtri h4n ho4t tlQng cfra C6ng ty

l. TCn C6ng ty:

- T6n C6ng ty vi€t bing ti6ng vi6t: CONG TY Co PHAN CHIEU sANc c0Nc CQNG
THANH PHO HO CHi MINH

- T6n C6ng ty vi6t bing ti6ng nu6'c ngodi: HO CHI MINH CITY PUBLIC LIGHTING
JOINT STOCK COMPANY

- T6n C6ng ty vi6t tit: S.IPULICO

2. Cdngty li c6ng ty c6 phin co tu c6ch ph6p nhin phu hqp voi ph6p lupt hien hdnh cta
ViQt Nam.

3. Tru so ddng kj,cta C6ng ty:

- Dia chi try so chinh: l2l Chdu Vdn Li6m, Phucrng 14, Qudn 5, TP. H6 Chi Minh

- DiQn thoai: (028) 38 536 883

- Fax: (028) 38 592 896

- E-mail: cscctphcm@chieusang.com

- Website: www.chieusang.com -www.sapulico.com

4. C6ng ty co th6 thinh lip chi nh6nh vi vdn phong dai dien t4i dia bin kinh doanh cl6

thgc hiQn c6c muc ti6u hoat d6ng cua C6ng ty phu ho. p voi qry6t dinh cua HQi d6ng qurin

tri vi trong pham vi luAt ph6p cho phep.

5. Tru khi chAm dut ho4t dQng tru6c thoi han quy dinh tai Didu 57, thoi h4n hoat d6ng
cua C6ng ty ld v6 thoi h4n k6 tu ngdy thinh lap.

Eiiju 3. Nguni il4i diQn theo phrlp luft ciia C6ng ty

C6ng ty c6 m6t (01) nguoi dai di€n theo phrip lu4t ld T6ng gi6m d6c C6ng ty.

Truong hqp nguoi dai diQn theo ph6p luit ving mdt tAi.ViQt Nam quil ba muoi
(30) ngny mi kh6ng uy quy6n cho ngudi kh6c thuc hi6n c6c quyd,, vd nghTa 4r cira nguoi
d4i di6n theo phdp luit cta doanh nghiQp hoic chet, rnit tich, dang bitruy cuu trich nhi6m
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hinh su, bi tanr giarn, dang ch6p hinh hinh phat tu, dang ch6p hinh bi€n phrlp xir ly hdnh

chinh tai co sty cai nghiQn bdt bu6c, co so gi6o duc blt buQc, bi han ch0 ho4c mit nlng
llrc hinh vi cliin su, c6 kh6 khan trong nhin thirc, ldm chu hinh vi, bi Toa 6n cAm dam
nhi6m chirc vu, c6m hdnh ngh6 ho[c ldm cong viec nh6t dinl thi H6i d6ng quin tri cu
nguoi khdc ldrn nguoi d4i di6n theo phrip luit cua c6ng ty. (Theo khoiin 5 Di€u 12Ltrit
Doanh nghiQp).

Nguoi dai diQn theo ph6p luit cua doanh nghiQp ld cl: nhAn dai diEn cho doanh

nghiCp thyc hi6n cdc quy6n vd nghTa vp ph6t sinh tu giao dich :ua doanh nghi6p, dai di6n
cho doanh ngligp r,6i tu c6ch nguoi y6u ciu girii quy6t vi6c d,in su, nguyCn dcrn, bi clcrn,

nguoi co quy6n loi, nghia vu li6n quan tru6c Trong tdi, Tda in vd c6c quy6n, nghia vu
kh6c theo quy dlnh cua ph6p luat. (Theo khodn I Di6u 12Ludt Doanh nghiQp).

Tr6ch nhi6m cua nguoi dai diEn theo ph6p lu6t cua do,rnh nghiCp duoc quy dinh
tai Didu l3 Lu4t Doanh nghi6p.

rrr. MUC TIfiiU, PHAM Vr KrNH DOANH VA HOAT D()NG CUn C6NC rv
Diiru 4. Mgc ti6u ho4t tlQng cria Cdng ty

l. Ngdnh, nghO kinh doanh cua Cong ty:

TOn nginh

Xdy dyng cong trinh cong ich:

Chi ti6t: Ho4t dQng cong ich: Quan ly vAn hinh. duy tu bio duOng hd

th6ng chi6u s6ng c6ng cQng, ddn tin hi6u giao thong, canrera quan.s6t,
bang thong tin giao thong dien tu', b0 lap trinh PLC, crip quang, thi6t bi
thu nhin, tnry6n dln th6ng tin hinh rinh bing k! thuAr s6 ,i, trung tim
di6u khi€n.

Hoat d6ng ki6n truc vi tu vdn ky thudt co li6n quan:

Chi ti6t: Hoat d$ng kinh doanh kh6c: fhi6t kd hE th6ng diqn c6ng trinh
dAn dung vii cong nghi6p. Gi6m s6t thi c6ng xAy dung c6ng trinh din
dung vd c6ng nghiQp (lip dat phin diQn vd thiet bi diQn cong trinh). Tu
vdn khdo sdt, lAp du 6n, lflp 9U to6n, l6p h6 so moi tt du, quein Iy di6u
hinh dg an cic c6ng trinh: chi6u sing c6ng cQng, ddn tirr hi6u giao th6ng,
camera quan s6t, bring thong tin giao th6ng diQn. tu, hr) th6ng thu nh4n
truyen din th6ng tin, hinh anh bang k! thu6t s6 v6 trunl; tAm di6u khi6n,
b0 lQp trinh PLC, hd th6ng cli6u khi6n ttr dQng cho tram thu phi giao
th6ng vd bii giir xe 6t6, hQ th6ng ttiQn c6ng trinh di.n dung vd c6ng
nghiQp.

Lap d4t he th6ng di6n:

Chi. ti6t: Hoqt dQng kinh doanh kh6c: Thi c6ng xAy lip ncri cfc hQ th6ng:

chi0u s6ng c6ng c6ng, ddn tin hiQu giao th6ng, camera qurrn s6t, bing th6ng
tin giao th6ng di6n ru, hQ th6ng thu nhAn truy6n dAn th6ng rin, hinh anh bang
k! thu4t s6 v0 trung tAm di6u khi6n, b0lap trinh PLC, h6 th6ng di0u kti6n t.u

d6ng cho tram thu phi giao th6ng vd bii git xe 6t6, hg th6rrg diQn c6ng trinh
d6n dung vd c6ng nghigp.
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Sdn xudt thi6t bi di6n chi6u s6ng:

Chi tiiit: Ho4t tl6ng kinh doanh kh6c: ddn tin hi6u giao th6ng, sin phAm

co khi (kh6ng gia c6ng co khi, tii ch€ ph{i thni, xi ma di6n tai try so).

2740

5

Lip <1[t hO th6ng xdy dung khic:
chi ti6t: Lip dat c6ng trinh ngim cta hQ thong chi6u s6ng cong cong, ddn
tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t, bing th6ng tin giao th6ng di€n tu,
bg laq trinh PLC, cdp quang thii5t bi thu nhfn truyAn d,5n th6ng tin hinh
anh bang k! thuat s6 vC trung tArn di6u khi6n, dich vU lap dat c6c phucrng
ti6n qudng c6o.
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2. Muc ti6u hoat cl6ng cta C6ng ty: C6ng ty x6y dung vd gifr vfrng thucrng hi6u, d6ng
thoi mo'r6ng vd ph6t tri6n d6ng bQ c6c linh vuc hoat tl6ng khac md C6ng ty dang c6 uu
th6, tao ndn ting phrit tri6n m6t c6ch 6n dinh, lAu ddi vd virng chic, t6i da hoa loi nhuin,
dim brio quydn loi hop phrip cho cric c6 d6ng, ldm trdn nghTa vU aOi voi Nhd nu6c.

Diiju 5. Phqm vi kinh doanh vir ho4t dQng cta C6ng ty

C6.ng ty dugc ph6p ti6n hdnh hoqt dQng kinh doanh theo c6c ngdnh ngh6 quy dinh tai
Di6u 16 ndy di ddng ky, thong brio thay doi noi dung dang kj' v6i c.o quan tlang ky kinh
doanh vd di c6ng b6 tr6n C6ng th6ng tin dlng ky doanh nghi6p qu6c gia.

IV. VON DIEU LE, CO PHAN
Diiju 6. V6n ttidu 16, c6 phin, c6 a6ng sing lgp

l. V6n di€u le cua C6ng ty ld 284.000.000.000 d6ng (Hai trlm t6rn muoi b6n ty dong).

T6ng s6 v6n diAu lQ cua C6ng ty duoc chia thdnh 28.400.000 c6 phin v6i m6nh gi6 h
10.000 d6ng/ c6 phdn.

2. C}ngty c6 th6 thay d6i v6n diAu 19 khi duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua vd phu
ho. p voi c6c quy dinh cua ph6p luat.

3. Cic c6. phdn crJra C6ng ty vdo ngiy th6ng qua Didu 16 ndy bao gom c6 phin ph6 th6ng
vd.c6 phin uu dai (ntlu co). C6c gtlVen vd nghTa vu cua c6 d6ng nirn giir tung lo4i c6
phin tluoc quy dinh tai Di6u 12, Ei6u l3 Ei6u lQ ndy.

4. C6ng ty co th6 ph6t hdnh ciic loai c6 phin tru ddi khic sau khi co su ch6p thuin cria
Dai hQi dong c6 d6ng vd pht hqp voi c6c quy dinh cua phip lu4t.

5. C6ng ty kh6ng co c6 rt6ng s6ng l4p.

C6 phAn ph6 th6ng phrii dugc tru ti6n chdo b6n cho c6c c6 d6rg hi6n hriu theo ty 16 tucrng

tryg v6i tj lQ.so hfru c6 phin ph6 th6ng cua ho trong C6ng ty, trir try*g hqp Dai hQi tl6ng
c6 d6ng quy6t dinh khic, s6 c6 phdn c6 d6ng kh6ng d6ng ky mua h6t sEdo HQi d6ng qurin

tri cua C6ng ty quy6t.dinh. HQi d6ng quin tri co thd phin ph6i s6 c6 phdn do cho c6 d6ng
vd nguoi khilc voi di6u kiqn kh6ng thuin loi hon so voi nhirng di6u kiQn dd chdo bfn cho

c6c c6 d6ng hiQn hiru tru truong hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng co ch6p thu6n khiic.

7
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6. C6ng ty co the mua c6 phdn do chinh Cong ty di ph6t hdnh .heo nhfrng c6ch thric duoc
quy dinh trong Di6u 16 niy vd ph6p luAt hiOn hinh.

7. C6ng ty co th6 ph6t hdnh cdrc loai chting khorln kh6c theo q.ry dinh cua ph6p luit.

Diiju 7. Chri'ng nh$n c6 phi6u

I ., C6 dong cua C6ng ty duoc c6p chung nhin c6 phi6u tuong u'rrg v6i s6 c6 phAn vi loai
c6 phin scv hiru.

2. C6 phi6u ld chu'ng chi do c6ng ty c6 phin phit hinh, but toan ghi s6 ho[c dt li6u.di6n
tu xdc nhin quy6n so hiru vd lgi ich hqp ph6p cta nguoi so htu AOi vOi mQt phin v6n c6
phAn cua cong ty d6. Co phieu phii co dAy du c6c n6i dung theo quy dinh tai khoan I
Di6u l2l Luit Doanh nghi6p.

3. Trong thoi han ba muoi (30) ngdy k6 tu ngdy nQp diy dt h6 so di: nghi chuyCn quyAn so
hiru c6 phAn theo quy dinh cua Cong ty hoflc trong thcri han ba muoi (30) ngdy ki5 tu ngiy
thanh to6n d0y du ti6n mua c6 phAn theo quy tljnh tai phuong rin phrit hdnh c6 phi6u cua
C6ng ty (hoac thoi han khilc.theo di6u khodn phit hdnh quy dinl'), nguni scy hiru s6 c6 phdn

clugc cAp chung nhAn c6 phi6u. Nguoi so him c6 ph6n kh6ng phrLi trd cho C6ng ty chi phi in
chirng nhin c6 phi6u.

4. Trucrng hcrp co phi6u bi m6t, bi hu hong hodc bi huy hoai ctuor hinh thirc khic thi cd
clong duoc.C6ng ty cAp lai c6 phieu theo dd nghi cua c6 d6ng d6. DC nghi cua c6 d6ng
phii bao gom ciic noi dung sau diy:

a) Th6ng tin v0 c6 phi6u dd bi mAt, bi hu hong hoac bi hty hoai duoi hinh thric khic;

b) Cam ktit ctriu trich nhi6m vd nhirng tranh ch6p ph6t sinh tu viQc c6p lai c6 phitiu m6i.

Diiiu 8. Chri'ng chi chri'ng khorln kh6c

Chirng chi trei phi6u hodc chung chi chirng khorln khic cua CSng ty duoc ph6t hdnh co
cht kj' cta nguoi dai dien theo phip ludt vd ddu cua C6ng ty.

Diiiu 9. Chuy6n nhu'qng c6 phin
t. f6t ca cdc,c6 phdn duoc tu do chuy0n nhuong tru khi Di6u lQ nhy vd ph6p lu4t c6 quy
dinh khdc, co phieu niern y6t, ddng ky giao dlch tr6n So giao dich chimg khodn duoc
chuydn nhucrng theo cic quy rtinh cua phip luit vd chung kho6n vi thi truong chung kho6n.

2. C6 phAn chua duoc thanh to6n dAy du kh6ng dugc chuyen nh,rong vd huong crlc quydn
loi li6n quan nhu qrydn nhAn c6 tuc, quy6n nhin c6 phiiiu ph6t hdnh c16 tang vdn c6 phAn
tir ngu6n v6n cl-ru so'hiru, quy6n mua c6 phi6u m6i chio bin vri c6c quy6n loi kh6c theo
quy dlnh cira ph6p luAt.

Didu r0. Thu hiii c6 phAn

1. Truong hop c6 d6ng kh6ng thanh to6n diy du vd dirng h4n s5 tien phii tra dC mua c6
phi6u, H6i tl6ng qudn tri th6ng b6o vd co quydn yeu cAu c6 di,ng do thanh to6n sd tidn
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con l4i vd chiu trich nhi6m tuong ring v6i t6ng mQnh gi6 c6 phin dd dnng ky mua d6iv6i
nghia vu tii chinh cta C6ng ty phSt sinh do viQc kh6ng thanh to6n dAy du.

2. Th6ng b6o thanh to6n n6u tr6n phai ghi, 16 thoi h4n thanh to6n m6i (toi thiCu ln bay
(07) ngny k€ tu ngdy gui th6ng b6o), dia di6m thanh toiin vd th6ng b6o phii ghi rd truong
hqp kh6ng thanh to6n theo dring y€u ciu, s6 c6 phin chua thanh to6n h6t sE bi thu h6i.

3. Hgi tl6ng quin tri co quy6n thu h6i cric c6 phAn chua thanh to6n dAy du vd dirng han
trong trucrng hqp c6c y6u cAu trong th6ng b6o n6u tr6n kh6ng duoc thuc hi6n.

4 96 phdn b1 thu h6i duoc coi ld cac.c6 phin tluqc quy6n chdo.b6n quy dinh tai khorin 3
Di6u I 12 Llu$t Doanh nghi6p. HQi tl6ng quin tri co th6 tryc ti6p ho{c uy quy6n bttn, titi
phdn ph6i theo nhfrng di6u kiQn vd c6ch thuc md H6i d6ng quin tri th6y ln phu hqp.

- ^; -^ ! .- "

5. C6 dong ndm gi['c6 phAn bi thu h6i phzii tt'bo tu c6ch c6 dong d6i vo'i nhfr'ng c6 phin
do, nhrmg v6n phrii phai chiu tr6ch nhi6m tucrng ung v6i t6ng mQnh gi6 c6 phin dd ttang
ky mua AOi vOi fghia vu tdi chinh cua C6ng ty ph6t sint vdo tho'i <li6m thu h6i theo quy6t
dfnh cria H6i tl6ng qudn tri kd tu ngdy thu h6i cho d6n ngdy thuc hi6n thanh todn. HQi
d6ng qurin tri c6 todn qryt,n quy6t dinh viQc cu&ng ch6 thanh to6n toin bQ giri trf c6 phitlu
vio thdi di6m thu h6i.

6. Th6ng b6o thu h6i duoc gui tl8n nguoi nim git c6 phAn bf thu h6i tru6c tho'i di6m thu
trOl. Vigc thu h6i vdn c6 hiQu luc k6 ca trong truong hgp c6 sai s6t hoac b6t cin trong vi6c
gui th6ng b6o.

7. Mua lai c6 phitiu cua ngudi lao d6ng trong C6ng ty vi pham carn kdt lim vi6c liu dii
t4i C6ng ty:

Nguoi lao dQng trong C6ng ty dugc mua c6 phAn tru tldi vd cam k6t lim vi€c liu ddi theo
di6m d khoin 2 Di6u a8 Nghi dinh 591201IAID-CP ngiy l8107l20l I cua Chinh phu.

Truong hqp c6 d6ng ld nguoi lao d6ng trong C6ng ty chAm dul hqp d6ng lao tlQng tru6c
thoi h4n dd cam k6t lam vi6c l6u ddi thi phai bin lai cho C6ng ty todn b0 s6 c6 phAn dd

dugc mua th6m vdi gi6 sft voi gi6 giao djch tr6n thi truong nhung kh6ng vuqt qu6 grh dd

mua tai thoi di6m c6 phAn h6a.

v. co cAu ro cHUc, euAN TRI vA KIEM soAr
Didu ll. Co cdu t6 chf'c, quin tr! vi kiOm soit

Co c6u t6 chric quin ly, quin tri vi ki6m so6t cua C6ng ty bao g6m:

l. Dai hQi d6ng c6 d6ng.

2. Hqi d6ng qurin tri.

3. Ban ki6m so6t.

4. T6ng gi6m tl6c.

l0
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vt. cO oONc v,4, EAI HoI DoNG co oONc
oiilu tz. Quyi:n cria c6 ddng

l. C6 d6ng lh nguo-i cht so'hiru C6ng }y, c6 c6c quyAn vd nghia vu tucrng ring theo s6 c6

phin vd loai c6 phiin md ho so'h['u. Co ddng, chi chiu tr6ch ntri0m vC no vd c6c nghia vu
tii sin khric cua Cl6ng ty trong pham vi s6 v6n di gop vdo C6ng ty.

2. Cd dong ph6 thong c6 c6c quy6n sau:

a) Tham d\r,. phdt bi€u trong cu6c hop Dai hoi d6ng c6.d6ng vd thuc hien quyiin bi6u
quy6t tr.uc titip ho-[c thdng qua nguoi d4i di€n theo uy g]Ven hodc hinh thuc kh6c do phdp
luit quy drnh. M6i c6 phin ph6 th6ng co m6t phitlu bi6u quy6t;

b) Nhin co ruc voi muc theo quy6t dlnh cta Dai hQi ddng c6 rt6ng;

c) Uu ti6n mua c6 phin m6i tucrng irng voi ty 16 so huu c6 plrnn ph6 th6ng cua ttmg c6

dong trong C6ng ty;

d) TU do chuydn nhuong c6 phin cua minh cho nguoi khdc, tru trudng hqp quy dinh tai
khodn 3 Di6u 120, l<hodn I Di6u 127 Lti.t Doanh nghiCp vd qrry dinh khrlc cua phrlp ludt
c6 li6n quan;

d) Xem x6t,tra cuu vd trich lgc.th6ng tin v0 t6n vd dia chi li0n lac trong danh srlch c6
d6ng co quydn bi6u quy6t; y6u ciu sua d6i thong tin kh6ng chinh x6c cua minh;

e) Xem x6t, tra cuu, trich luc hoa.c sao,chgp Diiiu le c6ng ty, t iOn bin hgp Dai h6i d6ng
co d6ng vd Nghi quy6t Dai h6i d6ng c6 d6ng;

g) Khi C6ng ty gia.i th6 hoic phd sdn, duoc nh6n mQt phAn tii sin con lai tucrng irng v6i
ty l€ so hiru c6 phAn tai C6ng ty sau khi C6ng ty dd thanh to6n cic khoin ng (bao g6m
ci nghia yU ng aOi vOi nhd nucrc, thu6, plri) vh thanh to6n cho c6c c6 <l6ng nim gifr c6c

loai c6 phan khrlc cua Cdng ty theo quy dlnh cua ph6p lu4t;

h) Y€u cAu C6ng ty mua lai c6 phAn trong cdc trucrng hqp quy dinh tai Di6u 132 LuQ,t

Doanh nghi€p;

i) Duoc.tt6i xu binh ding. HA6i cO phAn cta cung m6t lo4i d6rr tao cho c6 d6ng so hiru
cric quydn, nghia vu vd loi ich ng3ng nhau. Trucrng ho_p C6ng ty co c6c loai c6 phin.uu
ddi, citc quy6n vd nghia vu g?n li6n voi cic.loai c6 phdn uu dai phai dugc Dai hdi d6ng
cd d6ng th6ng qua vh c6ng b6 dny du cho c6 d6ng;

k) Duoc ti6p cAn dAy du th6ng tin dinh kj, vd thong tin bAt thtrong do C6ng ty c6ng b6
theo quy tlinh cua ph6p lu4t;

l) Du-o. c bio vQ c6c quy6n, loi ich hqp ph6p cria minh; d6 nghi dirh chi, hiry bo nghi quy6t,
quyet dinh cua Dai h6i d6ng c6 d6ng, Hoi d6ng qudn tri theo quy dinh cua Luit Doanh nghiQp;

m) Cic quydn kh6c theo quy dfnh cua ph6p luit.



3. CO dong hoflc nhom co dong so hiru tu 05% tong s6 c6 phin ph6 thOng tro l6n c6 c6c
quyen sau:

a) YCu cAu HQi ddng quin tri thuc hi0n vi0c tri6u t4p hqp Dai hdi d6ng c6 ddng theo c6c
quy dinh tai khoin 3 Di6u I I 5 vd Didu 140 Lu4t Doanh nghi6p;

b) Xem x6t, tra cuu, trich luc s6 bi6n ban vi nghi quy6t, quy6t dinh cua HQi d6ng quin
tri, b6ro crio tii chinh b6n ni6n vd hing ndm, b6o c6ro c[ra Ban ki6m soit, hcro ddng, giao
dich phdi th6ng qua HQi d6ng quin tri vi tdi liQu kh6c, tru tei li6u li6n quan d6n bi mat
thucrng mai, bi mat kinh doanh cta C6ng ty;

c) Ydu ciu Ban ki6m so6t ki6m tra ttmg v0n dd cu th6 li6n quan d6n quin ly, di6u hdnh
ho4t dQng cua C6ng ty khi x6t th6y cAn thir5t. Y6u cAu phai bing vin bdn vd phAi bao g6m
cric nQi dung sau ddy: ho, t6n, dia chi li€n lac, qu6c tich, s6 gi6y to ph6p lj'cta cd nhAn

a5i vOi c6 d6ng li c6 nhdn; tdn, md s6 doanh nghiQp hoflc s6 giAy to phrip lj' cta t6 chirc,
dla chi tru so chinh AOi vOi c6 d6ng ld t6 chuc; s6 luong c6 phin vd thoi di6m d[ng ky c6
phin cta tung c6 d6ng, t6ng s6 c6 phAn cua ci nh6m co d6ng vd ty le so hiru trong t6ng
s6 c6 phin cua C6ng ty; vAn dC cdn ki6m tra, muc dich ki6m tra;

d) Ki6n nghi v6n dd dua vdo chucrng trinh hsp Dai hQi tt6ng c6 d6ng. Kitin nghiphii bing
v5n bin,vd duoc gui <l6n C6ng ty chpm nhdt ld ba (03) ngdy ldm vi6c tru6c ngiy.khai
m4c. Ki6n nghi phai ghi rb t6n c6 ddng, s6 luqng tung loai c6 phdn cua c6 d6ng, vdn tl6
ki6n nghi dua vdo chucrng trinh hop;

tl) Cric quydn kh6c theo quy dfnh crJra ph6p lu4t.

4. C6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng so hiru tu l0% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng tro l6n c6 quyAn

tl€ cu nguoi vio H6i d6ng quAn tri, Ban ki6m so6t. Viec d6 cu nguoi vio HQi d6ng qudn

tri vd Ban ki6m so6t thUc hiqn nhu sau:

a) Cdc co d6ng pho thong hgp thdnh nhorn de de cu ngucri vio HQi dong quin tri vd Ban
ki6m sorit phai th6ng b6o vd vi€c hop nh6m cho cic c6 rl6ng dU hqp bi6t tru6c khi khai
mac Dai hQi d6ng c6 d6ng;

b) Can cri s6 luong thinh vi6n HQi dong quAn tri vd Ban kiem so6t, cd d6ng ho{c.nh6rn
c6 d6ng quy <l-inh tai khoin ndy duoc quy6n dd cu mQt ho{c m6t s6 ngucri,theo quy6t <linh

cua Dai h6i tl6ng c6 d6ng ldm ung cu vi€n HQi,d6ng quan tri vd Ban ki6m sodt. Trucrng
h-o. p so ung cy vi6n duoc c6 d6ng hodc nhom co dong dC .." thdp hon so ring cu vi6n mi
ho duoc quy6n d6 cu theo quy6t dinh cua Dai hQi d6ng c6 d6ng thi s6 irng cu vi6n cdn
lai do H6i d6ng quin tri, Ban ki6m so6t vd c6c c6 d6ng kh6c d6 cu.

Didu 13. Nghia vu cta cii AOng

C6 tt6ng ph6 th6ng c6 c5c nghia vu sau:

l. Thanh todn du vd dring thoi h4n s6 c6 phin carn kOt mua. Cung c6p th6ng tin dAy ttu
vd chinh x6c khi dang ky mua c6 phin.

2. Kh6ng dugc rut von dl g6p bing c6 phnn ph6 th6ng ra khoi Cgng ty du6i mqi hinh
thuc, tru truong hgp dugc Cong ty hoflc nguoi khdc mua lai c6 phin. Truong hqp c6 co
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dong rut m6t phdn hoic todn bQ von co phAn dd gop tr6i v6i rluy dinh tai khoin ndy thi
c6 dong.cl6 vd nguoi co loi ich lien quan trong Cong ty phai cung li6n d6i chiu tr6ch
nhi6m vC c6c khoin no vir nghia vu tei sin khric cua C6ng ty trong pham vi gi6 tri c6 phin
da bi rut vd cic thi6t hai xdy ra.

3. Tuin thti Di6u 16 c6ng ty vd Quy ch6 quin lj'n6i bQ cria C6ng ty.

a. Chdp hdnh Nghi quy6t, quytit dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong, H6i d6ng quan tri.

5. Brio mit c6c th6ng tin ducvc C6ng ty cung c6p theo quy dinh rai Didu 16 c6ng ty vd ph6p

luit; chi su dung th6ng tin dugc cung cAp d6 thgc hi6n va brir vd quy6n vd lqi i* hqp
ph6p cua minh; nghidm cdm phat t6n hodc sao, gui th6ng tin droc C6ng ty cung cip cho
t6 chuc, cri nhin kh6c.

6. Tham du cuoc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng vd thuc hi6n quydrr bi6u quy6t th6ng qua cic
hinh thuc sau:

a) Tham du vd bieu quy6t tryc ti6p tai cuQc hgp;

b) Uy quydn cho cil nhin, t6 chuc kh6c tham dg vi bi6u quy6t tai cu6c hgp;

c) Tham dy vd bi6u quy6t th6ng qua h6i nghi truc tuy6n, bo phi6u di6n tu holc hinh thuc
di6n tu kh6c;

d) Gui phitiu br6u quy6t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, fax, thu cliOn tt';

7. Chiu trich nhiern c6 nhin khi nh6n danh C6ng ty duoi moi hinh thirc dd thgc hiQn mQt

trong c6c hdnh vi sau ddy:

a) Vi pham ph6p luat;

b) TiCn hdnh kinh doanh vd c6c giao dich kh6c d6 tu loi hodc phuc vu lgi ich cua t6 chirc,
c6 nhdn kh6c;

c) Thanh to6n c6c khoan no- chua d6n h4n trucyc c6c rui ro tdi chinh aOl vO'i C6ng ty.

8. Hodn thdnh c6c nghTa vu kh6c theo quy dinh cua phrlp ludt hien hdnh.

Di6u 14. Dli hQi tliing c6 tl6ng

1. Dai hgi d6ng c6 AOng g6m t6Lt cd co d6ng c6 quy6n bi6u qui'6t, ld co quan.quy6t dinh
cao nhAt cta Cong ty. DAr. h6i d6ng co ddng hop thuong ni6n roSi ndm m6t lAn vd trong
tho'i han bon (0a) th6ng kC tu ngdy k6t thfic ndrn tii chinh. H6i d6ng qudn tri quyi5t dinh
gia han hgp Dai h6i d6ng co d6ng thucmg ni6n trong trucrng hgp cAn thi6t, nhung kh6ng
qu6 s6u (06) thfng k6 tu ngdy k6t thric nim tdi chinh. Ngodi ctr6c.hop thucrng ni6n, Dai
hQi d6ng co d6ng co th6 hop bit thuong. Dia diem hop Dai h6i d6ng c6 d6ng duoc x6c
dinh ld noi chu toa tham dU hqp vd phrii ry tr6n l6nh th6 Vi6t Nam.

2. HOi d6ng qudn tri trieu tap hop Dai hQi d6ng c6_d6ng thuong rri6n vd lua chon dia di6m
phu hqp. Dai h6i d6ng cd d6ng thucrng ni6n qry6t dinh nhirng yAn dA theo quy dinh cua
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ph6p luat vd Ditu le cong ty, d[c biQt th6ng qua b6o crlo tii chinh ndm duoc kiem to6n.
Trucrng hqp 86o c6o ki6m todn b6o c6o tii chinh ndm cta C6ng ty co cdc khoan.ngoai
tru trgng y6u, y ki6n kiem to6n tr6i ngugc hoflc tu ch6i, C6ng ty phii moi d4i di6n to chric
ki6m todn dugc chip thudn thgc hiQn ki6m to6n b6o c6o tii chinh cta C6ng ty dU hqp
Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n vd d4i diQn t6 chirc ki6m to6n duoc ch6p thuin nOu

tr6n c6 tr6ch nhi6m tham du hop Dai h6i tt6ng .6 dong thucrng ni6n cta C6ng ty.

3. H6iddng quin tri phii triQu t4p hqp D4i hoi dong c6 d6ng b6t thuong trong c6c truong
hop sau:

a) HQi d6ng quan tri x6t th6y cdn thi6t vi loi ich cua C6ng ty;

b) Trucrng hqp s6 J*qng thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri, Ban ki6m sorit con lai it hcrn s6
luqng thdnh vi6n t6i thi6u theo quy dinh cua phrip lu4t hoflc khi s6 thdnh vi6n bi giim qu6
mQt phin ba (1/3) so v6i s6 quy dinh tai Di6u 16 c6ng ty;

c) Theo y6u cAu cua c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy tlinh tai khodn 2 Di6u I l5 cta Luit
Doanh nghiQp; y6u cAu tri6u tip hop D4i h6i d6ng c6 d6ng phai dugc th6 hiQn bing van
bdn, trong d6 ndu 16 ly do vi rnUc dich cuQc hop, c6 du chu ky cua c6c c6 d6ng 1i6n quan
ho[c vdn b6n y6u c6u duoc ldp thdnh nhi6u bin vi tflp hqp du chfr ky cira c6c c6 dong c6
li6n quan;

d) Theo y6u cAu cua Ban ki€m soit;

d) C6c trucrng hqp kh6c theo quy rlinh cua ph6p luat.

4. Tri6u tflp hqp Dai hQi d6ng c6 <l6ng b6t thuong:

a) HQi d6ng quzin tri phrii tri6u t4p hgp Dai hQid6ng c6 d6ng trong thoi h4n sdu (60) ngdy
k6 tungiy s6 thinh vien bi giim qu6 mQt phAn ba (l/3) so voi s6 quy dinh t4i Di6u le
c6ng ty; trong thoi han ba muoi (30) ngdy k6 tu ngdy x,ay ra trucrng hqp s6Joqrg thdnh
vi6n H6i d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t con lai it hon s6 luong thdnh vi6n toi thi6u theo
quy dinh cua phrip lu4t holc khi nhdn clugc y6u cAu quy dinh tpi di6m c vd cli6m d khoin
3 Di6u ndy;

b) Trucrng hcr-p HQi d6ng quin tri kh6ng triQu tip hqp Dai hgi d6ng c6 d6ng theo quy dinh
tai di€m a khodn 4 Di6u ndy thi trong thdi han ba rnuoi (30) ngdy ti6p theo, Ban ki6m
so6t thay thC Hgi d6ng quin tri trieu 6p hqp Dai h6i d6ng c6 d6ng theo quy dinh t4i
khodn 3 Di6u 140 Lu4t Doanh nghiQp;

c) Trucrng hgp Ban ki6m so6t 46ng trieu tip hqp Daj hQi d6ng c6 d6ng theo quy tlinh t4i
tli6m b khorin 4 Di6u ndy thi c6 tl6ng hodc nh6m c6 d6ng quy dinh t4i di6m c khodn 3

DiAu ndy c6 quyAn triQu t4p theo quy clinh cua LuAt Doanh nghiQp.

Trong try*g hop niy, c6 d6ng hodc nh6m cO d6ng triQu t4p hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng
c6 thd tl6 nghi.Co quan ddng ky kinh doanh gi6m s6t trinh tu, thu tuc tri6u tip, ti6n hdnh
hqp vi.a quy6t dinh cua Dai hQi d6ng c6 d6ng. tAt ca chi phi cho vi6c triQu t4p vi ti6n
hdnh hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc C6ng ty hoirn lai. Chi phi ndy kh6ng bao g6m nhirng
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chi phi do c6 dong chi tieu khi tham du cu6c hop Eai hoi d6ng c6 d6ng, k6 ca chi phi an

o vd di lai.

d) Thu tuc d6 to chuc hop D4i hQi d6ng c6 rl6ng theo quy dlnh tai khodn 5 Di€u 140 Luit
Doanh nghi6p.

Diiju 15. Quy6n vh nghia vg cfia D4i hQi tl6ng c6 edng

l. Eai hQi tl6ng co d6ng co quy6n vd nghia vu sau:

a) Th6ng qua djnh hu6ng phrit tri6n cua C6ng ty;

b) Quytit dinh loai.c6 phAn vd t6ng s6 c6 phAn cua tung loai drroc quyd, chdo b6n; quy6t
dinh mric c6 tirc hing nim c[ra tung loai c6 phAn;

c) BAu, rni6n nhiQrn, bii nhi6m thdnh vien H6i ddng quzin tri, thdnh vi6n Ban ki6m soilt;

d) Quy6t dinh d6u tu hodc bdn so tii sin co gi6 tri tu 35% t6ng gi6 tri tdi sin tro l6n duoc
ghi trong b6o c6o tdi chinh gin nhAt cta Cong ty;

d) QuyCt dinh sua a6i, U6 sung Didu lQ c6ng ty;

e) Th6ng qua b6o cao tdi chinh hing nam;

g) Quyet dinh mua lai tr6n 10% t6ng s6 c6 phAn d1 b6n cua miii loai;

h) Xem x6t, xtr ly vi pham cria thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, thinh vi6n Ban ki6m soit
giy thi€t hai cho C6ng ty vd c6 d6ng C6ng ty;

i) Quy6t dinh t6 chri'c lai, girii th6 C6ng ty;

k) Quytit dinh ngin s6ch ho[c t6ng muc tht lao, thucrng vir kvi ich kh6c cho HQi d6ng
qudn tri, Ban ki6m so6t;

l) Phe duyQt Quy chO qudn tri n6i b0; Quy ch6 hoat d6ng H6i d6rLg qudn tri, Ban ki6m soit;

m) PhC auyg! clanh s5ch c6ng ty ki6m to6n duqc chAp thuAn; quy6t ,clinh c6ng ty ki6m
toiin duoc ch6p thuqn thgc hiQn ki€rn.tra hoqt dQng cua C6ng t1, bdi mi6n ki6m to6n vi6n
duoc chip thudn khi xet thiy cin thi6t;

n) Quydn vd nghTa ru kh6c theo quy dinh ph6p luAt.

2.Eaih6i d6ng co d6ng thao ludn vir th6ng qua c6c v6n dd sau

a) Ki5 hoach kinh doanh hing ndm cua C6ng ty;

b) 86o c6o tdi chinh hing nlm di duoc kiOm to6n;

c) 86o c6o cua H6i cl6ng qudn tri vC qudn tri vd k6t qui ho4t dQng cua H6i il6ng quAn tri
vi tung thdnh vien FIQi d6ng quin tri;
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d) B6o c6o cira Ban ki6m so6t vd kiit qun kinh doanh cia C6ng ty, k6t qui hoat d6ng cua
H6i <l6ng qudn tri, T6ng gi6m d6c;

tl) 86o c6o tu d6nh gi6 k6t quA hoat d6ng cua Ban ki6m so6t vd thinh vi6n Ban ki6m so6t;

e) Mric co t,ic aOi vOi m5i c6 phAn cria tung lo4i;

g) 56 luqng thdnh vi6n H6i d6ng qurin tri, Ban ki6m sorlt;

h) Biu, mi6n nhiQm, bdi nhi6m thdnh vi6n HQi dong quan tri, thinh vien Ban kiem so6q

i) Quy6t <tinh ngdn s6ch hodc t6ng mric tht lao, thuong vd lgi ich kh6c aOi vOi H6i cl6ng
quin tri, Ban ki6m so6t;

k) Phe duyQt danh s6ch c6ng ty ki€m to6n dugc ch6p thu4n; qrytlt dlnh c6ng ty ki6m torln
dugc chip thuAn thqc hiQn ki6m tra c6c hoat tlQng cua c6ng ty khi x6t thdy cdn thi6t;

1) 86 sung vi sua AOi OiCu lQ c6ng ty;

m) Lo4i cd phin vi s6 lugng co phin m6i duoc ph6t hdnh AOI vOi m6i loai co phAn;

n) Chia, t6ch, hoo nhAt, srip nh4p ho4c chuy6n d6i C6ng ty;

o) T6 chuc l4i vd gidi th6 (thanh lj') Cong ty vd chi dlnh nguoi thanh ly;

p) Quyi5t dinh diu tu hodc brin s6 tii sdn c6 gi6 tri tu 35% t6ng girl tri tdi s6n tro l6n duoc
ghi trong 86o ciio tdi chinh gin nhit cta Cong ty;

q) Quytit dinh mua lai tr€n 10"/o t6ngs6 c6 phin dd b6n cua m5i loai;

r) COng ty kj' k6t hqp tl6ng, giao dich voi nhirng d6i tuqng dugc.quy dinh tai khoin I
Di6u 167 LlQtDoanh nghidp vdi gi6tri bing ho4c lcrn hon35oh t6ng gi6 tri tdi sin cua
C6ng ty duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nhAt;

s) Chip thu4n c6c giao dich quy dinh tai khoin 4 Didu 293 Nghi dinh s6 155/20204{D-
CP ngdy 3111212020 cira Chinh phu quy tlinh chi titlt thi hdnh mQt sO alAu cua Ludt Chirng
kho6n;

t) PhC d.uVQt Quy ch6 nQi bQ vA quin tri c6ng ty, Quy ch6 ho4t dQng HQi d6ng quin tri,
Quy ch6 ho4t dQng Ban ki6m so6t;

u) Cric v6n tl6 khdc theo quy tlinh cua ph6p luat.

3. Tit ca cic nghi.quydt vd cic v6n de dd tlugc dua vdo chuong trinh hop phii duoc dua
ra thio luan vi bi6u quy6t tai cu6c hqp Dai h6i tl6ng c6 d6ng.
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Diiiu 16. Uy quyi,n tham dU'hgp Dai hQi ttiing c6 ddng

1. Co d6ng, nguoi dai dien theo ty quyin cua co d6ng ld to chrrc co the truc ti6p tham du
hgp ho4c uy qtrydn cho mQt ho[c m6t s6 c6 nhin, t6 chirc kh6c dy hop ho{c dU hqp th6ng
qua mQt trong cfc hinh thuc quy dinh tai khoin 3 Di6u l44Lt.QrtDoanh nghi6p.

2., Van ban uy quyd, cluo. c lfp theo quy dinh cta phdp luit vd dan rU yi phai n6u 16 tdn

"6 
d6ng uy quy6n, tOn cd nhdn, t6 chirc duo-c uy quy6n, t6 luo..,g c6 phin duo-c uy quya.n,

n6i dung uy quydn, pham vi uy quyen, thoi han uy quy6n, ctu ky:t? lg"?iuy quydn
n6u nguoi,uy quyen ld c6 nh6n, chir ky cua nguoi dai diqn thr:o ph6p lu6t n6u nguoi uy
quy€n li t6 chfrc vd b6n duoc uy quy€n.

Nguo'i duo-c uy quydn dU hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng phrii n6p r dn ban uy quydn khi d[ng
ky dU !op. Tru'ong hqp Iy 9uy6n lai thi nguoi tham du hop phii *rAt trinh th6m vdn brin

uy quy0n ban dAu cua c6 d6ng, nguoi dai di6n theo uy quy6n c ia c6 d6ng ld t6 chuc (n6u

tru'6'c d6 chua ddng ky v6'i C6ng ty).

3. Phi6u bi6u quy6t cta nguoi duoc uy quydn du hqp trong pham vi duoc uy quydn vln
co hi€u luc khi xiry ra rn6t trong c6c trucrng hop sau tldy tru tnrtrng ho. p:

a) Ngucri uy quydn d5 ch6t, bi han ch6 ndng lUc hinh vi dAn su roic bi mAt ndng luc hinh
vi dAn su;

b) Nguoi iry qtrydn di huy bo vi6c chi dinh uy quydn;

:."
c) Nguoi uy quyen di huy bo thim quy€n cua ngtroi thuc hi6n vi6c uy quydn.

Didu khoan ndy kherng 6p dqng trong tnrdng ho. p C6ng ty nhgn dugc th6ng b6o vd m6t
trong c6c su ki6n trOn tru6c gio khai mac cu6c hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng ho{c tru6c khi
cuoc hop duo-c trieu tip lai.

Didu 17. Thay diii cric quydn

L ViQc thay d6i hoqc huy bo c6c quyd, dac bi6t g6n li6n v6i nr6t loai co phin uu ddi co
hiQtr lr,rc khi duoc cfi d6ng d4i di6n, ti 65% t6ng s6 phi6u bi6u ,1uy6t tro l6n cua t6t ca c6
d6ng d\r hop th6ng qua. Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 cl6ng v6 n6i dung ldm thay.d6i bAt

lgi quy6n vd nghTa vu cua cd d6ng so hiru cd phAn m daj chi ,lugc thdng qua n6u duoc
s6 c6 d6ng uu ctdi cung loai dU hqp so hiru ti 7 5% tong so c6 p hAn,uu ddi lo4i d6 tro l6n
t6n thdnh hoac rluo-c ciic c6 dong uu ddi cung loai so hiru tu 75% t6ng s6 c6 phin uu ddi
loai d6 tro l6n t6n thdnh trong trudng hop th6ng qua nghi quy6t du6i hinh thuc 16y j'kien
,J
bang van ban.

2. Vi6c t6 chfc cu6c: hop cta cdc c6 d6ng nim giir mQt lo4i c6 phAn uu tlii d6 th6ng qua
vi6c thay tl6i quydn ndu rr6n chi co gi6 tri khi c6 tOi ttrl6u hai (02) c6 d6ng (hoa.. dai dien
theo uy quy6n cua hg) vi nim giir t6i thi6u I 13 gi6 trj m6nh gii cia c6c co phAn lo4i do
dd ph6t hinh. 1'r-uong hcro kh6ng c6 dri .o Aai bi6u nhu n6u tr6n thi cu6c hop duoc t6
chric lai trong thoi han ba rnuoi (30) ngdy tiep theo vi nhirnl; nguoi nim giir c6 phin
thuoc loai d6 (kh6ng phu thu6c vdo so luong nguoi vi s6 c6 phAn) c6 mit tryc ti6p hoac
th6ng qua clai diOn thco uy quydn cl6u duoc coi ld du s6 luqng dai bi6u y€u cdu. Tai c6c
cu6c hop cua c,l cl6ng nim giu co phdn rru ddi n€u tr€n, nhirnll nguoi nim git c6 phin
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thu6c loai do c6 m5t truc ti6p hodc qua nguoi rl4i dien co the yeu cAu bo phi6u kin. M6i
,,i , ;.

c6 phdn cung loai c6 quy6n bi6u quy6t ngang bdng nhau tai c6c cuoc hop ndu tr0n.

3. Thu tuc ti6n hanh c6c cu6c hop ri6ng biQt nhu vAy duoc thuc hi6n tucrng tu voi c6c quy
rlinh tai Di6u I 9,20vd.2l Di€u lQ niy.

4. Tru khi c6c di6u khoan phrit hdnh c6 phAn quy dinh kh6c, c6c quydn dac biet gin lidn. ), .).vdi c6c lo4i co phan c6 quy6n uu ddi d6i v6i m6t s6 hodc tit ca cdc vin dC li6n quan d6n
vi6c phdn pnOi toi nhudn ho{c tdi sdn cua C6ng ty kh6ng bi thay d6i khi C6ng ty phrit
hinh th6m ciic c6 phAn cung loai.

Di6u 18. TriQu t|p hgp, chuong trinh hgp vir thdng brio mcri hqp D4i hOi tl6ng c6 a6ng

l. Hgi d6ng quin tri trieu tflp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n vi b6t thuong. HQi
d6ng qudn tri tri6u tap hqp Dai hQi d6ng c6 tl6ng bAt thucrng theo c6c trucrng hqp quy
dinh tai khoin 3 Di6u l4 Di6u 16 niy.

2. Nguoi tri6u tip hop Dai h6i d6ng cd d6ng phai thUc hi6n c6c c6ng vi6c sau diy:

a) ChuAn bt danh srlch c6 d6ng tlu tli6u kiQn tham gia vd bieu quygt tai cu6c hop Dai h6i
d6ng c6 d6ng. Danh s6ch c6 d6ng c6 quyen dU hqp Dai hQi d6ng co dong"duoc ldp kh6ng
quii muoi ( 10) ngdy trucyc ngdy giri th6ng b6o moi hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng. C6ng ty
phrii cdng.b6 th6ng tin v6 vipc lflp danh sdch c6 d6ng c6 quy6n tham du hqp Dai h6i d6ng
c6 tl6ng toi thi6u hai muoi (20) ngdy tru6c ngdry dang ky cu6i cirng;

b) ChuAn bi chucrng trinh, n6i dung ttai hQi;

c) ChuAn bi tdi li6u cho rlai h6i;

d) DU thio nghi quytlt Eai hQi d6ng c6 d6ng theo n6i dung dU ki6n cua cu6c hop;

d) Xric dinh thoi gian vd dta di6m t6 chuc dai h6i;

e) Th6ng b6o vd gui th6ng brio hgp Eai hQi tt6ng co d6ng cho t6t cd ciic co d6ng co quyAn
du hqp;

g) C6c c6ng vi6c kh6c phsc vu dai h6i

3. Thong b6o rnoi fqp Eai h6i tlong co d6ng duqc gui cho tit ca cac c6 tl6ng blng phucrng
thuc d6 bio dim d6n duoc dia chi li6n lac cua c6 ddng, d6ng thoi cong b6 tr6n trang th6ng
tin di6n tu cua C6ng ty vd Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c, So giao dich chung kho6n
noi co phi6u cua C6ng ty ni6m y6t hoac dang.ky giao dich. Nguoi tri6u tip hqp Dai hQi

clong co d6ng phai gui thong b6o moi hop d€n tit ctr c6c c6 dong trong Danh s6ch c6
d6ng co quy6n dU hqp ch6m nhit hai muoi m6t.(21) ngdy tru6c ngdy khai rnac cu6c hop
(tinh tir ngdy m.a th6ng b6o cluoc gui ho4c chuy€n di mQt c6ch h-o. p 16). Chuong trinh hop
Dai h6i d6ng c6 d6ng, c6c tii liQu li6n quan d6n c6c vAn d6 sE dugc bi6u quydt tai dai h6i
duoc gu'i cho c6c c6 d6ng hodc/vd d[ng tr6n trang th6ng tin diQn. tu' cua C6ng ty. Trong
truong hqp tii liQu kh6ng duq-c gtj kdm th6ng b6o hop Dai hgi d6ng c6 d6ng, th6ng b6o
moi hgp phdi n6u 16 duong d6n d6n todn b0 tai li6u hgp d6 c6c c6 d6ng c6 th6 titip cin,
bao g6m:
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a) Chuong trinh hop, cilc tdi liQu str dung trong cu6c hop;

b) Danh sach vd th6ng tin chi ti6t cua c6c irng vi6n trong trudng hqp bau thdnh vi6n HQi

d6ng quan tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t;

c) Phitfu bidu quy.it;

d) DU thrio nghi quytit aOi vOi tung vAn d€ trong chucrng trinh hop.

4..C6 dong.ho4c nh6m c6 d6ng theo quydinh tai khoin 3 Dieu l2 Didu lQniyco quydn
ki6n nghi vAn c[6 dua vio chucrng trinh hop Dai hQi d6ng cd d6ng. Kien nght phii bdng vln
brin vd phrii du'gc gui d6n Cong ty chfrn nhit ba (03) ngdy ldnr viOc truoc ngdy khai m4c

cuQc hgp. Ki6n nghi phai ghi 16 tdn c6 d6ng, s6 luong tung loai co phin cta c6 ilong, vdn
d6 ki6n nghi dua vdo chuong trinh hop.

5. Nguoi triQu t4p hsp D4i h6i rl6ng c6 d6ng c6 quytin tu ctr6i ki6n nghl quy dlnh t4i
khodn 4 Di6u niy n6u thu6c m6t trong c6c trudng hcrp sau:

a) Kien nghi dugc gui dtln kh6ng dung quy dinh tai khodn 4 Dieu ndy;

b) Vao thoi ttiim kitin nghi, c6 d6ng ho[c nhom c6.d6ng khpng nim gifr du tu 05% c6
phan ph6 th6ng trcr l6n theo quy dinh tai khoiin 3 Di6u 12 Eidu lQ ndy;

c) V6n AA titln nghi kh6ng thu6c pham vi thirn quydn quy6t dinh cta Dai hQi d6ng c6 d6ng;

d) Cic truong hop kh6c theo quy dinh cua ph6p luat.

6. Nguoi tri6u.tip hop D4i h6i.d6ng c6 d6ng phai chAp nhAn vd dua ki6n nghi quy dinh
t4i khoiin 4 Dieu niy vdo dtr kien chucrng trinh vd n6i dung cu6c hop, tru trucrng hqp quy
dinh tai khoAn 5 Didu ndy; ki6n nghi duoc chinh thuc b6 sunl1 vdo chucrng trinh vd n6i

, ,!.

dung cu6c lrop nr3u duoc Dai hdi d6ng c6 d6ng chip thuAn.

Diiju 19. Cfc tliiju kiQn ti6n hinh hgp Dai hdi ttting c6 ddng

I . CuQc hgp Dai hQi d6ng co. d6ng ducyc tien hdnh khi c6 s6 c6 d6ng dp hop dai di0n tr6n
50Yo t6ng so phi6u bi€u quyet.

2. Truong hgp cu6c liop l6n thu nhit kh6ng du di6u ki6n tien hdnh theo quy dinh tai khoan
I Di6u ndy thi th6ng bilo moi hgp.lin thu hai duqc gui trong thrir h4nba muoi (30) ngdl,
k€ tu ngdy dU.dinh hop lin thu nhit. Cu6c hop Dai h6i,d6ng c6 rl6ng lin thir hai duoc ti€n
hinh khi co so c6 dong du hop dai di€n tu 33Yo t6ng s6 phi6u bi,)u quy6t tro l6n.

3. Trucrng hcrp cu6c hop lAn thir hai kh6ng du <liAu ki6n ti6n hdnh theo quy dinh tai khoan
2 Di6u ndy thi th6ng b6o moi.hqp tan thu ba phii duoc gui trorrg thoi han.hai muoi (20)
ngdy k6 tu ngdy dW dinh hqp lAn thri hai. CuQc hgp Dai1rQi d6n1; c6 d6ng lin thri ba duoc
tien hdnh khong phu thuoc viro t6ng so phieu bieu quyet cua c6; co d6ng dU hqp.
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Ditiu 20. lttr6 tnfc ti6n hinh hgp vir bi6u quy6t t4i cuQc hqp D3i hQi tl6ng cii a6ng

l. Trudc khi khai mac cu6c h.gp, C6ng ty phii ti6n hdnh tht tuc dang ky c6 d6ng v.a phai
thuc hi6n vi6c ddng ky cho dtin khi cic c6 d6ng co quydn dU hqp c6 mdt dang ky h6t theo
trinh tu sau:

a) Khi ti6n hinh dang ky c6 d6ng, C6ng ty c6p cho nrng c6 d6ng ho{c il4i diQn theo uy
L ). ,.;

quydn c6 quy6n bi6u quydt mQt the bi6u quy6t, tr6n d6 ghi s6 ddng ky, ho vd t6n cua c6
dQrg, Iq ua t€n tl4i diQn theo uy quydn vi s6 phitiu bi6u quyiit cua c6 d6ng do. Dqi hQi
<l6ng c6 d6ng thio.luin vi bi6u quydt theo tung vAn dd trong n6i dung chuong trinh. ViQc
bi0u quydt dugc ti6n hdnh blng bi6u quy6t t6n thinh, khong t6n thdnh vi kh6ng c6 y ki6n.
Tai Dai hQi, s6 th6 t6n thdnh nghi quy6t duoc thu tru6c, s6 the kh6ng trin thirnh nghi quy6t
dugc thu sau, cu6i cung d6m t6ng s6 phi6u t6n thdnh ho6c kh6ng t6n thdnh dtl quy6t ainn.
K6t qun ki6m phi6u dugc Cht toa c6ng b6 ngay truoc khi bC mac cuQc hgp. Dai h6i bAu
nhtng nguoi chiu tr6ch nhi6m ki6m phitiu ho{c gi6rn srit ki6rn phitiu theo dd nghi cua
Chri tga. 56 thinh vi6n cria ban ki6m phi6u do Eai h6i d6ng c6 tl6ng quydt dinh cdn cu
dA nghi cua Chtr tga cu6c hop;

b) q6 d9rg, nguoi tlai diQn theo uy quydn cta.c6 d6ng ld t6 chuc hodc nguoi duoc uy
quy6n d6n sau khi cuQc hqp da khai mac co quy6n ilAng ky ngay vh sau d6 co quy6n tham

. . ,..1 i,
gia vd bieu quy6t tai dai hQi ngay sau khi d[ng ky. Chu toa khong c6 trich nhiQm dung
dai hQi <t6 cho c6 d6ng d6n mu6n dang kj'vi hi6u luc cua nhtng n6i dung dd dugc bi6u
quy6t truoc d6 kh6ng thay d6i.

2. Vipc bAu chu toa, thu ky vd ban ki6m phi6u duoc quy dinh nhu sau:

a) Chri ttch Hoi d6ng qudn tri ldm chu.toa ho4c uy quyAn cho thinh vi6n H6i d6ng quiin
trikh6c lim chu toa cu6c hgp Dai hoi dong c6 d6ng do HQi ddng qudn tri triQu tip. Truong
hqp Chu tich ving mdt ho{c t4m thoi m6t t<na ndng ldrn viec thi cdc thdnh vi6n HQi d6ng
qudn tri con lpi bAu mQt nguoi trong sO hq lim chu tga cuQc hop theo nguy6n tic da s6.

Truong hqp kh6ng bAu dugc nguoi lim cht toa, Trudng Ban ki6m so6t di6u hdnh Ati pai
hQi <l6ng c6 d6rg biu chir toa cu6c hop trong s6 nhirng nguoi dg hgp vd nguoi c6 phi€u
bdu cao nhdt lirm chu toa cu6c hop;

b) Tru truong hqp quy dinh tai di6m akhodn ndy, nguoi ky t6n triQu tip hop Dai hQi d6ng
c6 d6ng di6u hdnh Aii pai h6i dong co d6ng bAu chu toa cuoc hop vd nguoi co s6 phi6u
b6u cao nhit lim chu toa cu6c hop;

c) Chu toa cu mQt ho[c mQt s6 nguoi lirn thu ky cuQc hqp;

d) Dai h6i tl6ng c6 d6ng biu mQt ho{c mQt s6 nguoi vio ban ki6m phieu theo dd nghi cua
chir toa cuQc hop.

3. Chucrng trinh vd n6i dung cu6c hop phai dugc Dai hoi d6ng c6 d6ng th6ng qua trong
phi6n khai mac. Chucrng trinh phai x6c dinh 16 vi chi ti6t thcri gian d6i v6i tung vin d6

trong n6i dung chucrng trinh hop.
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4. Cht tsa dai h6i c6 quyd, thgc hi6n c6c bi€n ph6p cAn thitit vd hqp ly Atiai6u hinh cu6c
hop Dai hQi d6ng c6 dong mQt c6ch co tr4t tu, dirng theo chucrrg trinh dd dugc thong qua

vi phin 6nh duoc mong mu6n cua da so nguiri dU hqp.

a) 86 tri ch5 ng6i tai tlia di€m hop Dai hQi d6ng c6 d6ng;

b) Brio ddm an todn cho moi ngucri co mdt tai cac dia di6m hoc;

c) Tao diAu ki6n cho co dong tham du (hoac ti6p tgc tham drr) dai hQi. Nguo'i triQu t4p
h.qp Dai h6i dong c6 dong c6 todn quy6n thay il6i nhfr'ng biQn phap n6u trdn vd 6p dgng
6t cir cdc biQn phdp cin thi€t. Crlc bi6n phrip 6p dpng co th6 12. cAp gi6y vio cua hodc su
dung nhfrng hinh th(rc lua chon kh6c.

5. Eai h6i d6ng co ddng thdo,luin vd bi6u quytit theo tung vAn c16 trong n6i dung chuong
trinh. ViQc bi6u quy6t duo-c ti6n hdnh bang bi6u quy6t t6n thirnh kh6ng trln thdnh vd kh6ng
co y ki€n. Ket qua ki0m phi6u duoc chu toa c6ng b6 ngay 1ryfq, khi b6 mac cu6c hop.

6. CO cl6ng hodc nguoi dugc uy quyel du hqp ddn sau khi cuQc hop dd khai mac vdn
dugc ddng kj'vi co quyen tham gia bi6u quyet ngay sau khi rtdng ky; trong,trudng hgp
ndy, hi6u luc cua nhfrng nQi dung tl5 duoc bi6u quy6t truoc do khong thay ddi.

7. Nguoi trieu tAp hgp ho4c chu toa cuoc hop Dai hoi dong c6 dong co quydn sau clAy:

a) YCu cAu t6t cd ngudi du hqp chiu su ki6m tra hodc c6c bi6n ph6p an ninh hqp ph6p,
hqp ly khic;

b) Y0u cAu co quan c6 thAm quy6n duy tri trat tu cu6c hop; tru,: *rat nhfrng nguoi kh6ng
tuAn thu quy6n di6u hdnh cia ch[r toa, c6 V gQy r6i tr4t tu, ngln cin ti0n tri6n binh thuong
cua cuoc hop ho[c khong tuin thu c5c y6u ciu ve ki6m tra an ninh ra khoi cuQc hqp D4i
h6i d6ng c6 d6ng;

c) Chu toa ld nguo'r c6 quy6n quytit dinh v6 trinh tu, tht tuc vd c6c sg kiQn ph6t sinh ngoiri
chuong trinh cua Dai hoi dong c6 d6ng neu duoc Dai hQi d6ng .6 d6rg ch6p thuan.

8. Chu toa c6 quy6n hoin cu6c hqp Dai hQi d6ng c6 ddng dd c5 dt s6 nguoi dAng kj'dg
hop toi da kh6ng qu6 ba (03) ngdy ldm viQc ke tu ngdy cu6c hop dy dinh khai mac vd chi
duoc hoin cuoc hop hoic thay d6i dia di6m hop trong truong t o.p sau tliy:

a) Dia di6m hop kh6ng c6 du ch6 ng6i thuin ti6n cho tdt ctr ngrroi dU hqp;

b) Phuong tiQn th6ng tin t4i dia di6m hgp kh6ng b6o drim cho :6 rl6ng d1r hop tham gia,
th6o luin vd bi0u quy6t;

c) C6 nguoi dU hqp cdn tro, gAy r6i trAt tu, c6 nguy co liun cho r:uoc hop kh6ng duoc ti6n
hdnh m6t c6ch c6ng bang vi hcro phap.

9. Truong ho. p.chu toa hodn ho{c t4m.dung hop Dai h$i cl6ng ,:6 [l6ng tr6i v6i quy <linh
tai khodn 8 Di6u ndy, Eai hQi tl6ng c6 d6ng bdu mQt nguoi kl6c trong so nhflng nguoi
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du hqp tl6 thay th6 cht toa didu hinh cu6c hop cho d6n hic k6t thirc; tit ce nghi quy6t
dugc th6ng qua tai cuQc hop tl6 di,u co hi6u lUc thi hinh.

10. Truong hcro C6ng ty 6p dpng c6ng nghQ hiQn dai tl€ t6 chfc Dai hQi d6ng c6 d6ng
th6ng qua hop truc tuy6n, 96ng ty c6 trich nhiQm dam bio tl6 c6 d6ng tham dy, bi6u
quy6t bing hinh thuc bo phi6u di6n tu hoflc hinh thirc di6n. nr kh6c theo quy dinh tai Didu
l44Lu.4t Doanh nghiQp vi khoan 3 Di6u 273 Nghi dinh s6 155AID-CP ngdy 3 | thing 12

ndm2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti6t thi hdnh rnot sO Aieu cta Luit Chirng khoin.

Diiju 2r. Didu ki6n a6 Nghl quytit cria D4i hQi tliing cii O6ng du,qc thdng qua

l, Nghl quy.et v6 nOi dung sau dAy clugc th6ng qua ndu duoc s6 cd d6ng dai di0n ti 65%
tdng s6 phi6u bi6u quydt tro l6n cua tit c:i co cl6ng dU hqp t6n thdnh, tru truorg hqp quy
rtinh tai c6c khodn 3,4 vd 5 Di6u ndy:

a) Lo4i co phin vd t6ng s6 c6 phin cua tung loai;

b) Thay d6i ngdnh, ngh6 vd linh vuc kinh doanh;

c) Thay d6i co c6u t6 chirc qudn ly C6ng ty;

d) Drr 6n dAu tu hodc brin tdi siin c6 gi6 tri tt 35% t6ng gi6 tri tdi sdn tro' l6n duoc ghi
trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cua Cong ty;

d) T6 chirc lai, giai th6 Cong ty.

2. Cdc ngh! quy6t dugc th6ng qua khi dugc s6 c6 d6ng so hiru tr€n 50o/o tOng s6 phi6u
bi0u quydt cua tit ci c6 d6ng dU hqp tdn thinh, tru truong hqp quy dlnh tai ciic khoin l,
3,4 vd.5 Di€u ndy.

3. Vi6c bi6u quyr5t b6u thdnh viOn HQi d6ng quiin tri vd Ban ki6m,so6t phrii thgc hi6n theo
phucrng thirc biu d6n phi6u, theo d6 m6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phi6u biCu.quydt tucrng img
v6i t6ng s6 c6 phdn,scr hiru nhin v6i so thdnh vien cluoc bAu cua H6i d6ng quin tri hodc
Ban ki6m so6t vd c6 d6ng c6 quy6n don h6t holc mQt phin t6ng s6 phi6u bAu cua minh
cho m6t ho[c m6t s6 ring cu vien. Nguoi trung cu thinh vien HQi dong qudn tri hodc
Ki6m soiit vi6n duoc xiic dinh theo s6 phitiu biu tinh tu cao xu6ng thAp, bit dAu tu ring

, i ,.i
cu vi€n c6 so phieu bAu cao nhdt cho d6n khi du so thinh vi6n quy dinh tai Di6u le niy.
r.Ttue,t qp co tu h::(92.\tr"g cu vi6n.trg lel dal:pne'9 nl'l,."*?y ,ly f.ay cho thdnh
vi6n cu6i cung cira HQi d6ng qudn tri holc Ban ki6m so6t thi sE ti6n hinh bAu lai trong
s6 c6c ung cu vi6n c6 s6 phi6u bdu ngang nhau holc lua chon theo ti6u chi quy dinh tai
quy ch6 bdu cu'.

4. Trucrng hqp thong qua.nghi quytit duoi hinh thuc l6y j' ki6n bing vdn bin thi thgc hi6n
theo khoin 8 Di€u 22 Di€u t6 ndy.

5 Ngfri quytit Dai h6i d6ng c6 d6ng vd n6i dung ldm thay A6i UAt lgiquydn vd nghia vu
cta cd d6ng so hiru c6 phAn uu ddi chi duoc th6ng qua n6u duoc s6 c6 d6ng uu ddi cung
lo4i dU hop scr huu tu 7 5% ti:ng s6 c6 phnn m ddi lo4i d6 tro l6n t6n thdnh ho[c duoc cric

"6 
d6ng uu dii cung loai so hiru ti 75.% t6ng s6 c6 phin uu daj loai do tro l6n t6n thinh

trong trudng h-o. p th6ng qua nghi quy6t du6i hinh thfc lAy y ki6n bdng vin bin.
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6. C6c Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 dong ducrc th6ng qua binEl 100% t6ng s6 c6 phin co

quy6n bi0u quy6t li hqp phip vd c6 hiOu luc ngay ca khi trinh tu, thu tqc triQu t4p hgp vi
th6ng qua nghi quy6t do vi pham quy dlnh cua Luit Doanh nghi6p vi Didu 16 niy.

Diiiu 22. Thim quyi,, vir th6 thri'c liy y kiiin c6 d6ng blr,g vin bin tl6 th6ng qua
Nghi quy6t cira Eai h6i tl6ng c6 d6ng

ThAm quyd, vi th6 thuc lAy j, kitin c6 d6ng bing v6n bnn d6 th6ng qua Nghl quy6t cua

Dai hQi d6ng cd d6ng duoc thgc hiQn theo quy dinh sau d6y:

L Hoi d6ng qrrdn tri c6 quydn l6y y ki6n co dong bing vin bdn dti ttr6ng qua nghi quyrit
cta Dai h6i d6ng c6 d6ng khi xet th6y cAn thi6t vi loi ich cur C6ng ty, trir trucrng hqp
quy dinh tai khodn 2 Di€u 147 Ltdt Doanh nghiQp.

2. Hoi d6ng qudn tri phrii chuin bi phi6u I6y j' ki6n, dg thiio nghi quyet Dai hQi dong co

d6ng, c6c tii li6u giai trinh du thio nghi quy6t vd gui d;5n tAt c! c6,d6ng c6 quy6n.bi6u
quy6t ch4m nhit nruoi ( l0) ngdy truoc thcri han phni gui lai phi6u l6y j' ki6n. Y6u cAu vi
ciich.thirc gui.phi6u lay y kien vi tii li0u kern theo duoc thgc hiQn theo quy dinh tai khodn

3 Di6u l8 Di6u 16 ndy.

3. Phi6u l6y y ki6n phii co c6c noi dung chu ydu sau diy:

a) TCn, dia chi tru so chinh, mi s6 doanh nghiQp;

b) Muc dich l6y y kitin;

c) He, t6n, dia chi 1i6n lac, qu6c tich, s6 gidy to phrlp ly cta c6 nhin tl6i v6i c6 d6ng ld
A,

c6 nhdn; ten, md so doanh nghiCp hoic s6 giiy tcr phip ly cua te chuc, dla chi tru so chinh
AOI vOi 

"6d6ng 
li td chirc hodc,ho, t€n, dia chi 1i6n 14c, qu6c t1ch,.s6 gi6y to ph6p Iy cua

ca nhin d6i v6'i dai diqn cua c6 d6ng ld t6 chfc; s6 luo-ng c6 phAn cua tung loai vd s6

phi6u bi6u quy€t cua c6 d6ng;

d) V6n dd cnn l6y 1, kirln ati ttrOng qua quy6t rtinh;

d) Phuong 6n.bi6u quy6t bao g6m t6n thinh, kh6ng t6n thinh r,d kh6ng co j' kilin AOi vOi

nrng vdn d6 li1,y ki6n;

e) Thoi han phdi gui v6 C6ng ty phi6u lAy y ki6n dd cluoc trd ltri;

g) Hq, t6n, chfr ky cua Chu ttch H6i d6ng quiin tri.

4. Co tl6ng co th6 gui phiiSu l5y y kitin dl tri loi d6n C6ng ty biing hinh thuc gui thu, fax
hodc thu diEn tu theo quy dinh sau diy:

a) Truong hcro gu'i thu, phi6u lAy y ki€n ild dugc trd loi phii co chir k!'cira c6 d6ng li c6

nhAn, cua nguoi dai di6n theo uy quy6n hodc nguoi dai dien theo phrip luAt cua cO d6ng
la t6 chfc. Phi6u lAy y ki6n gui vO C6ng ty phii duoc dung tlong phong bi drln kin vd
kh6ng ai aluoc quydn mo tru6c khi kiem phitiu;
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b) Truong hop gui fax ho{c thu di6n tu, phi6u ldy j,kitin grii vC C6ng ty phAi duqc gifr bi
m4t d6n thoi di6m ki6m phieu;

c) Chc phi6u lAy j'kiiin giri vd C6ng ty sau thoi han dd x5c <linh tai nQi dung phi6u l6y j'
ki6n hodc di bi mo trong trucrng hgp gui thu vd bi ti6t 16 trong trucrng hcro gui fax, thu
tliQn tu li kh6ng lqp te. Phi6u l6y j' kiiin kh6ng dugc gui ud duo. coi li phi€u kh6ng
tham gia bi6u quy6t.

5. Hgi d6ng quin tri kiiim phi6u vd lip. bi6n ban ki6m phi6u du<ri sq chung ki6n cua Ban
ki6m soiit hodc cria c6 d6ng kh6ng nam gifr chri'c vu quan ly C6ng ty. Bi6n ban ki6m

,.4
phi6u phdi co cdc n6i dung chu y6u sau ddy:

a) T6n, tlia chi tru sd chinh, mi s6 doanh nghiQp;

b) Msc tlich vi cic vdn tl6 cAn l6y y ki6n A6 tnOng qua nghi quytit;

c) 56 c6 d6ng v6i t6ng s6 phi6u bi6u quy6t dd tham gia bi6u quydt, trong do phAn.biQt s6
phi6.u bi6u quytit hqp l0 vd s6 bi6u quyrit kh6ng tlqp lq vi phuong thric gui phi6u bi6u
quy6t, kdm theo phu luc danh s6ch co cl6ng tham gia bi6u quy6t;

d) T6ng s6 phi6u tiin thdnh, kh6ng t6n thinh vd kh6ng c6 y ki6n aOi vOi tung v6n de;

d) V6n ae Aa duoc th6ng qua vd ty 16 bi6u quy6t th6ng qua tucrng ung;

e) 
"Hq, 

t6n, cht ky cua Chu ttch HQi dong qudn tri, nguo'i ki6rn phi6u vd nguo'i girlm s6t
ki6m phi6u.

Crlc thdnh vien HQi cl6ng quan tri. nguoi kitim phitlu vd nguoi gi6m s6t ki6m phi6u phii
li€n d6i chiu trdch nhiQm v6 tinh trung thuc, chinh xac ctabiCn bin ki6m phiiiu; li6n d6i
chiu tr6ch nhi€m vC c6c thiQt hai ph6t sinh ru c6c quy6t dinh cluoc th6ng qua do ki6m
phitiu kh6ng trung thuc, kh6ng chinh x6c.

6. Bi6n ban kidm phitiu vi nghf quytit phii <tuoc gui dtin c6c c6 d6ng trong thcri h4n l5
ngdy, k6 tu ngny k6t thirc ki6m phi€u. Vigc giri bi6n ban ki6m phitlu vi nghi quytit c6 th6
thay thd bdng viQc dang taitrdn trang th6ng tin di6n tu cua C6ng ty trong thoi h4n 24 gid,
kC tu thdi di6rn k6t thuc ki6m phi6u.

7. Phi6u liy ! kitln dI duoc tri loi, bien bin kiem phieu, ngh! quytit dd ducrc th6ng qua
vd tdi li6u c6 li6n quan gui kdm theo phi6u l6y y kit5n d6u phni duoc luu giir t{ tru so
chinh cria C6ng ty.

8. Nghi quytit duoc th6ng quatheo hinh thuc l6y j'kitln c6 d6ng bing vdn bin n6u duoc
s6 c6 d6ng so hiru tr6n 50% t6ng s6 phi6u bi6u quy6t cia tAt ci c6 d6ng co,quy€n bi6u
quy6t t6n thdnh (tru truong.hcro th6ng qua nghi quy6t duoi hinh thuc liy y ki6n b[ng vdn
b6n tpi khorin 5 Eieu 21 Di6u lQ ndy) vd c6 gi6tri nhu nghi quytit duoc th6ng qua tai cu6c
hqp D4i h6i tl6ng c6 d6ng.
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Diiiu 23. Nghi quy6t, Bi6n b:in hgp Dai hQi tliing cii tl6ng

l. CuQc hqp Dai hOi d6ng co d6ng phdi duoc ghi bi6n bdn vd co the ghi 6m ho4c ghi vd

luu giir.du6i hinh thirc di6n tu kh6c. Bi6n ban phrii lip bdng ti6ng Vi6t, co th6 lAp thdm

bdng ti6ng ntrcic ngodi vd co c6c noi dung ch[r y6u sau dAy:

a) TCn, dia chi tru so'chinh, md so doanh nghi0p;

b) Thdi gian vi dia di6m hop Dai hoi d6ng c6 dong;

c) Chucrng trinh hop vd n6i dung cu6c hop;

d) Hq, tdn chu toa vd thu ky;

d) T6m tit dien bi6n cuQc hop vd cdc y ki6n ph6t bi6u tai cu6c hop Eai hQi tl6ng c6 d6ng
vC tirng vAn d6 trong chtrcrng trinh hop;

e) 56 co d6ng vd tong so phieu bi6u quytit cita,c6c c6.dong c.u hqp,phq hrc danh s6ch

dang ky c6 dong, dai diQn co d6ng du hqp voi s6 co phAn vi sr) phieu bAu fucrng img;

g) T6ng s6 phiriu b.i0u quy6t OOi vOi tung vAn AC Ultlu quyCt, trong do ghi rd phu<rng thuc
bieu.quy6t, t6ng so phi6u hqp 10, khong hqp,l0, tdn.thirnh, khe ng t6n thinh vi kh6ng c6

y ki6n; ty le tucrng irng tren tong s6 phi6u bi6u quyet cua c6 de ng dr/ hqp;

h) C6c vAn dd dd dugc th6ng qua vir t1; l0 phi6u bi€u quy6t th6ng qua tucrng irng;

i) Hq, t6n vd chft ky cua chu toa vd thu ky. Trucrng hqp chu toa, thtr ky tti cnOi ry UiCn

ban hop thi bi€n bdn ndy co hiQu luc n6u duoc tAt cri thirnh vien kh6c cua HQi d6ng quin
tri tham dtr hqp ky vi c6 diy. du n6i dung theo quy dinh tai khozin ndy. Bi6n ban hgp ghi

16 vi6c ch[r toa, thu ky tu ch6i ky bi€n ban hqp.

2. Bi6n ban hqp Dai h6i d6ng c6 d6ng phai duo-c lAp xong vi th )ng qua tru'6c khi ktit thric
cu6c hop. Chu toa vd thu ky cuQc hop hoflc nguo'i khac ky t6n trong bi6n ban hgp phtii
li€n doi chiu trich nhi6m vC tinh trung thuc, chinh x6c cua n6i dung bi6n ban.

3. Bi6n bdn duoc lAp bing ti6ng Vi€t.vd ti0ng nu6c ngodi ddrL c6 hiQu,lgc ph6p ly nhu
nhau. Truong ho-p cti su khilc nhau vC n6i dung giira bi6n bar bing ti6ng Vi6t vd bdng

ti6ng nuo'c ngoiri thi noi dung trong bien brin bdng ti€ng Vi6t d,roc 6p dgng.

4. Nghi quy6t. Bi0n bdn hgR Dai h6i ddng c6 d6ng, phu hrc danh s6ch c6 d6ng dang ky
dU hqp kdm chri 5y cua c6 d6ng, vdn bdn ty quy€n tham du hop, tit cir citc tdi liQu dinh
kdm Bi6n bin (neu co) vd tdi lieu co li6n quan kdm theo th6n.3 b6o moi hop phii dugc
c6ng b6 thong tin theo quy dinh ph6p luAt v6 c6ng b6 th6ng tin tr6n thi truong chung
kho6n vd phai duoc lrru giir t4i tru so chinh cua C6ng ty.

Diiiu 24. YGu cAu htiy bri Nghi quy6t cria D4i hdi tl6ng c6 a6ng

Trong thoi han.chin muoi (90) ngdy kC tu ngdy nhdn dugc nghi quy6t ho4c bi6n biin hgp
Dai h6i d6ng ce, d6ng.ho[c bi6n biin kdt quii ki6m phi6u l6y y ki6n Dai h6i d6ng c6 d6ng,
c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng quy dinh tai khoin 2 Di6u 1 l5 Luflt Doanh nghiQp c6 quy€n
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y6u cAu Toa 6n hoflc Trgng tdi xem x6t, huy bo nghi quy6t hodc m6t phAn n6i dung nghi
quy0t Eai hQi d6ng c6 d6ng trong c6c trudng hop sau diy:

l. Trinh tu, tht tuc tri6u t|p hqp vd ra quy6t dinh cua Dai h6i d6ng c6 d6ng vi pham
nghidm trong quy dinh cua Ludt Doanh nghi€p vi DiAu lQ c6ng ty, tru truong hgp quy
ttinh tai khoin 6 Di6u 2l Ei6u 16 ndy.

2. N6i dung nghi quytlt vi pham ph6p luat holc Didu le ndy.

vrr. HQr o6Nc QUAN rRI
Diiju 25. Ifng ct', dd cri'thhnh vi6n H6i ttiing qurln tri
l. Trucmg hcrp rld x6c dinh dugc ung cir vi6n HQi d6ng qudn tri, C6ng ty phdi c6ng b6
th6ng. tin li6n quan d6n cilc ung cu vi6n t6i thi€u l0 ngdy tru69 ngdy khai m4c hgp D4i
h6i d6ng cO d6ng tr6n trang thong tin.diQn tu cua C6ng ty dd co d6ng c6 th6 tim hi6u v6
c6c img cu vi6n.niy tru6c khi bo phi6u. Uhg cri vi6n H6i dong qurin tri phii c6 cam k6t
bing vdn bin vd tinh trung thuc, chinh x6c cta c6c th6ng tin cd nhAn duoc c6ng b6 vd
phii cam k6t thgc hi€n nhiem W mQt c6ch trung thuc, cAn trong vi vi lgi ich cao nhAt cta
C6ng ty n6u dugc bAu lim thdnh vi6n H6i d.dng quan tri. Thong tin lien quan d6n ung cu
vi6n HQi d6ng quin tri duoc c6ng b6 bao g6m:

a) Hq t6n, ngdy, thing, ndm sinh;

b) Trinh dQ chuydn m6n;

c) Qud trinh c6ng t6c;

d) C6c chuc danh qurin ly khdc (bao g6m cri chirc danh Hdi it6ng qudn tri ctra c6ng ty kh6c);

il) Lqi ich c6 li6n quan t6i C6ng ty vd c6c b6n co li€n quan cua C6ng ty;

e) Hg, t6n cua cd d6ng ho{c nh6m c6 d6ng tld cu img vi6n d6 (n6u co);

g) C6ng ty phrii c6 tr6ch nhiQm c6ng b6 th6ng tin vd c6c c6ng ty rnd (rng cu vi6n dang ndm
giir chuc vu thinh vi6n H6i tl6ng qurin tri, f6ng gi6rn d6c, Ph6 T6ng girlm d6c, K6 toin
truong vd c6c lgi ich c6 li6n quan t6i c6ng ty cua irng cu vi6n H6i d6ng qudn tri (n6u co).

2. Cd tl6ng hodc nh6m c6 dong so htu tu l0% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng tro l6n hodc
mQt ty 16 khic nho hcrn theo quy dinh t4i EiAu lq c6ng ty c6 quydn d€ cu img cu vi6n HQi

d6ng quein tri theo quy dinh cua Luit Doanh nghiQp vi Didu lQ c6ng ty.

CO dOng hodc nhom c6 ddng nim giir tn 10% d6n du6i 20o/o dugc dd cu tOi tla m6t (01)
ung vi6n; tt ]0% ttdn duoi 30% dugc d6 cu toi da hai (02) ring vi6n; tu.30% <l6n duoi
40o/o dugc d6 cir t6i <la ba (03) ung vi6n; tt 40% dtin duoi 50'% duoc dd cu tOi Aa UOn

(04) ung vi6n; tu 50% ddn duoi 60% ttuqc dd cu t6i da ndm (05) ung vi6n; tu 60% d6n
70o/o duqc <16 cu tOi da s6u (06) ung vi6n; vdtu 10Yo cl6n du6i 90% rlugc dtj cu tOi tla bay
(07) ung vi6n.

3. Trucrng lqp.6 I

kh6ng dir s6 luqng
ugng ung cu viOn HQi d6ng quan tri th6ng qua dd cu vd irng cu v6n
cAn thi6t theo quy dinh tai khoin 5 Ei6u I l5 Luit Doanh nghi6p, HQi
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ddng quin tri cluong nhiQm gi6i thiQu them irng cir vi6n hodc tr) chric.d€ cu theo quy dinh
tai Di6u 16 c6ng ty, Quy ch6 nQi b0 ve qudn tri c6ng ty vd Quy ch0 hoat d6ng cta H6i
d6ng qudn tri. ViQc HQi d6ng qudn tri {**g_nhiem gi6i thi)u thern ung cu vi6n ptrai

clugc cong bo 16 rang truoc khi Dai hoi dong c6 d6ng bi6u quy,it bdu thinh vien Hoi d6ng
qudn tri theo quy drnh cua ph6p luAt.

4. Thdnh vi6n Hoi cl6ng quin tri phai co c6c tieu chuAn vi rtidrr ki€n sau dAy:

a) Kh6ng thu6c d6i tuong quy dinh tai khoan 2 Didu 17 cta L.rAt Doanh nghi6p;

b) C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghiQm trong qudn tri kinh c oanh hodc trong lTnh vuc,
ngdnh, ngh6 kinh doanh cua c6ng ty vd kh6ng nhit thi6t phdi ld c6 d6ng cta c6ng ty;

c) Thinh vi6n Hoi d6ng quan tri cta m6t c6ng ty chi cluo-c di,ng thoi ld thdnh vi6n H6i
cl6ng qudn tri tai t6i da nam (05) c6ng ty khic;

d) Thnnh vien HQi clong quin tri khong duoc ld nguoi c6 quan )16 gia dinh cua T6ng girlm
rl6c, Ph6 J6ng giirrn d6c va Ke to6n trucvng cua c6ng ty; cta nguoi quin ly, nguoi co
thirn quy€n b6 nhiem nguoi quan ly c6ng ty me.

Di6u 26. Thirnh phin vh nhiQm kj,cria thirnh vi0n HQi tldnl;quin tr!
l. 56 luong thz\nh vi6n H6i tl6ng qudn tri ld ndm (05) nguoi.

2. Nhi6m ki,cua thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri khong qu6 ndrn (C5) ndm vd c6 th6 dugc bAu

lai v6i s6 nhiOrn kjr kh6ng han ch6. Truong hc.rp tAt ca thdnh vi,ln H6i d6ng qudn tri cung
k6t thuc nhi6m kj,tlti cilc thirnh vi6n d6 ti6p tuc ld thdnh vi6n ll6i d6ng qudn tri cho d6n
khi c6 thdnh vi6n m6i dugc bAu thay th6 vd tiep qudn c6ng vi6c

3. Co c6u thdnlr vi0n H6i d6ng quAn tri nhu sau:

Co c6u Hoi dong qudn tri cua c6ng ly pnai dam brio t6i thi6u 11,3 t6ngs6 thenh vi6n HQi
d6ng qurin tri ki thanh vi6n kh6ng didu hdnh. C6ng ty han cne t5i da thinh vi6n H6i d6ng
qudn tri ki6m nhiCrr chuc danh didu hdnh cua C6ng ty de dim b6o tinh dQc lap cua HQi
d6ng qudn tri.

4. Thdnh vi6n I{6i cldng qudn tri kh6ng con tu c6ch thirnh vi6n H6i d6ng qurin tri trong
tru.ong hqp bi Dai h6i d6ng c6 d6ng miSn nhi6m, bdi nhi6m, thay th6 theo quy dinh tai
Di6u 160 Luit Doanh nghi6p.

5. Vi6c b6 nhi6m thzrrnh vi€n H6i d6ng qudn tri phdi duoc c6ng tr6 th6ng tin theo quy dinh
ph6p luat vd c6ng bti thong tin trdn thi truong chri'ng kho6n.

6. Thdnh vi6n tIQi d6ng qudn tri kh6ng nh6t thi6t phai ld c6 d6ng cua C6ng ty.

Didu 27. Quyi:n han vi nghia vg ctia H6i tl6ng qurin tri
I H,gi d6ng quan tri li co. quan qudn ly C6ng ty, c6 todn quy,)n nhin danh C6ng ty d6
quydt dinh, thqc hi6n quy€n vd nghTa vu cua c6ng ty, trir c6c quy6n vd nghia w thu6c
thAm quy6n cua Dai h6i d6ng cO d6ng.
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2., Quydn vi nghia vU cul H6i d6ng quin tri do lu4t ph6p, Eieu lE cong ty vi Dai h6i d6ng
c6 d6ng quy dinh. Cu th6, HQi d6ng quin tri c6 nhtng quydn han vd nghia ru sau:

a) Quy6t dinh chi6n luoc, k6 hoach ph6t tritin trung han vd k6 hoach kinh doanh hing
ndm cua C6ng ty;

b) Kitin nghi lo4i c6 phin vd t6ng s6 c6 phin dugc quydn chdo b6n cua tung loai;

c) Quytit dinh b6n c6 phin chua b6n trong pham vi s6 c6 phin dugc quydn chdo b6n cua
tu'ng lo4i; quytlt dinh huy dong th6m v6n theo hinh thric khric;

d) Quyiit ttinh gi6 b6n c6 phAn vd tr6i phi6u cua C6ng ty;

<t) Quytlt dinh rnua lai c6 phin theo quy djnh t4i khorin I vi khoin 2 Di6u 133 Lu4t Doanh nghiQp;

e) Quy6t dinh phuong 6n dAu ttr vir du rln tlAu tu trong th6m quydn vd gi6i han theo quy
dinh cua ph6p luit;

g) Quy6t dinh giAi ph6p ph6t tri6n thi truong, ti6p thi vi c6ng nghe;

h) Th6ng qua hcr,p d6ng mua, b6n, vay, cho vay vir hop d6ng, giao dich kh6c co gi6 tri tu
35% tdng gi6tri tdi sdn tro lCn.ducvc ghi trong b6o c6o tdi chinh gdn nhitcua C6ng ty, trir
hop d6ng,.giao dich thu6c thim quy6n quy6t tlinh cua Dai hgi d6ng c6 d6ng theo quy
dinh tai tli6m d khodn I Di6u 15 Di6u 16 ndy, kho6n I vd kho6n 3 Di6u 167 Luat Doanh
nghi6p;

i) Biu, mi6n nhiQm, bdi nhiem Chi tich Hoi d6ng quin tri;b6 nhi6m, mi6n nhiQm, ky k6t
hgp dong, ch6m dirt hqp dong tl6i v6i Tong gi6m cloc, Ph6 T6ng gi6m doc vd K6 to6n
truong; quyet dinh ti6n luong, thu lao, thuong vd loi ich kh6c cua nhirng nguoi quin ly
do; cu nguoi d4i di6n theo uy quydn tham gia HQi d6ng thdnh vi6n hodc Dai hQi d6ng c6

tl6ng o'c6ng ty kh6c, quytit tlinh muc thu lao vd quydn lo-i khdc cua nhirng nguoi d6;

k) Girlm s6t, chi d4o T6ng gi6rn d6c, Ph6 T6ng gi6m <loc vd K6 to6n truong trong di6u
hinh cong viQc kinh doanh hing ngdy cta C6ng ty;

l) Quy6t dinh co c6u t6 chfc, quy ch6 quan ly nQi b0 cua C6ng ty, quy6t dinh thdnh lAp

c6ng ty con, chi nh6nh, vin phdng dai diqn vd vi€c g6p v6n, ,',',uu c6 phAn cua doanh
nghiQp khic;

m) DuyQt.chucrng trinh, nQi dung tni.liQu.phr;c vq hgp Dpi hQi tt6ng c6 d6ng, tri6u tAp hop
Eai hQi d6ng cd d6ng hodc ldy y ki6n dC Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua nghi quydt;

n) Trinh b6o c6o tii chinh hdng n[m rli duoc ki6m to6n l6n Eai h6i d6ng .6 d6ng;

o) Ki6n nghi muc c6 tric dugc tri; quytit tlinh thoi han vd tht tuc trri c6 tric hoic xu ly 16

ph6t sinh trong qu6 trinh kinh doanh;

p) Kirin nghi viQc t6 chuc lai, giii th6 C6ng ty, y6u cAu phri sin C6ng ty;
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fl Quyrlt dinh ban hdnh Quy che hoat dong Hoi dong quin tri, Quy ch6 nQi bQ vO quin
tri cong ty sau khi rJuoc Dai hQi dong co dong th6ng qua; qul et dinh ban hdnh Quy che
hoat d6ng cira Uy ban ki6m to6n truc thu6c H6i d6ng qudn tri, Quy ch6 v6 c6ng b6 th6ng
tin cua cong t1,;

r) Quydn vd nghia vu kh6c theo quy dinh cua LuAt Doanh n1;hi6p, LuAt Chung kho6n,
quy dinh khic cua phrlp luAt.

3. Hgi d6ng quzin tri phai b6o c6o Eai h6i d6ng c6 d6ng ki5t qu 6 hoat <lQng cira H6i d6ng
qudn tri theo quy dinh t4i Di6u 280 Nghi dinh s6 I 55/2020/l{t)-CP ngdy 3l11212020 cua
Chinh phu quy dinh chi tiet thi hinh nr6t s6 di6u cua LuAt Chil'ng kho6n.

Di6u 28. Tht lao, thu6'ng vi lo'i ich khic cria thhnh vi6n H(ii tl6ng quin tri
1. C6ng ty co quyOn trd thu lao, thucrng cho thinh vi6n H6i d6ng qudn tri theo ket quri vi
hiQu quzi kinh doanh.

2. Thdnh vi6n H6i cl6ng qudn tri duoc huong thir lao c6ng vi6<: va thucrng. Thu lao c6ng
vi6c du<yc tinh theo s6 ngdy c6ng cin thi€t hodn thdnh nhiCnr vrr ctra thdnh vi6n H6i ddng
quin tri vi muc thu lao m6i ngiy. Hoi d6ng quin tri du tinh mrlc thu lao cho tung thinh
vi6n theo nguy6n tic nhdttri. T6ng mirc thtr lao vi thuong cua HQi d6ng quin tri do Dai
hQi dong co dong quyet dinh tai cuQc hop thuong ni6n.

3. Thu lao cta tung thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri duoc tinh viio chi phi kinh doanh cua
C6ng ty theo quy clinh cua phrip luAt.ve thue thu nhAp doanh n61hi6p, duqc the hien thdnh
muc ri6ng trong bao c6o tdi chinh hing nam cua Cong ty vd phai b6o c6o Dai h6i dong

i -^co dong tai cuoc hop thuong ni6n.

4. Thdnh vi6n FI6i dr)ng qudn tri ndm giu chirc vu didu hinh ho[c thdnh vi6n HQi d6ng quiln
tri ldm viec tai c6c tieu ban cua HQid6ng qudn tri ho{c thgc lii6n nhirng c6ng viQc kh6c ngodi
pham vi nhiem r,u th6ng thucrng cua m6t thdnh vi6n HOi d6ng quin tri, co th6 duoc trd thOm

tht lao duoi d4ng m6t khodn ti6n c6ng tron g6i theo ttmg lAn, ltrcrng, hoa hdng, phAn tr[m
loi nhudn hodc du6i hinh thitc kh6c theo quy6t dinh cua H6i d6n11quin tri.

5. Thdnh vi6n l{oi d6ng quin tri co quydn duoc thanh to6n tdt :a cic chi phi di lai, dn, o
vd c6c khodn chi phi hqp ly kh6c rnd ho dd phai chi trri khi thtrc hi6n tr6ch nhi6m thdnh
vi6n H6i d6ng qudn tri cua minh, bao g6m cd c6c chi phi phrit s nh trong vi6c t6i tham du
c6c cu6c hop Dai hdi d6ng c6 d6ng, H6i d6ng qu6n tri hoic cdc ti6u ban cua HQi d6ng
qudn tri.

6. Thdnh vi6n II6i ddng qudn trj co thd duoc C6ng ty mua bdo hi6m tr6ch nhi6m sau khi, ,: .
co su chdp thudn cua Dai hQi d6ng c6 d6ng. Bdo hi6m ndy khdng bao g6m bdo hi6m cho
nhirng tr6ch nhiQm cua thdnh vi6n H6i dong qudn tri lien quan d6n vi6c vi pham ph6p
luit vd Di6u 16 c6ng ty.

Diiiu 29. Chri tlch rIQi tldng qu:ln tri
l. Chtr tich Hoi d6ng quin tri do H6i ddng quin tri bAu, mi6n rhi6m, bii nhiQm trong s6
c6c thinh vi0n I{6i d6ng quin tri.
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2. Chu tich HQi <l6ng quAn tri kh6ng duoc ki6m T6ng gi6m d6c.

3. Cht tich H6i tt6ng quan tri co quydn vd nghia vu sau ddy:

a) Lflp chucrng trinh, kti hoach ho4t dQng cta H6i d6ng qurin tri;

b) ChuAn bi chuong trinh, n6i dung, tdi ligu phUc vU cuoc hop; tri0u tip, cht tri vd lim
chu toa cu6c hop H6i d6ng qudn tri;

c) T6 chric vi6c th6ng qua nghi quyet, quy6t dinh cta Hoi dong quin tri;

d) Gi6m s6t qu6 trinh t6 chirc thuc hi6n c6c nghi quy6t, quy6t dinh cua H6i ttdng qudn tri;

d) Chu toa cu6c hqp Dai hQi dong cO d6ng;

e) Quydn vd nghia vu kh6c theo quy dinh cua LuAt Doanh nghiQp vd Di6u lQ c6ng ty.

4. Truong hqp Chu tich HQi d6ng quan tri c6 don tu chuc hodc bi mi6n nhi6m, bdi nhi€m,
HQi d6ng quin tri phAi bAu nguoi thay th6 trong thoi han rnuoi ( l0) ngdy k6 tu ngdy nhan
don tu chfc hodc bi mi6n nhi6m, bdi nhigrn.

5. Trucrng hqp Chu tich HQi d6ng quan tri ving mdt hodc kh6ng th6 thqc hi6n dugc nhiQm
vg ctra minh thi ph6i uy quydn bing v5n b6n cho mQt thdnh vi6n kh6c cria HQi ddng quin
tri cu tru tai Vi6t Nam thuc hien quydn vir nghia vu cua Chu tich Hoi d6ng quin tri.
Truong ho. p ndy Chu tich HQi.clong qu6:n tri vin phdi chiu trrich nhiQm v6 vi.6c thUc hiQn

quydn vd nghla W da uy quydn. Trucrng hop kh6ng c6 nguoi duoc uy quydn hoac Chir
tich Hoi d6ng quan tri ch6t, mit tich, bi t4m giam, dang chAp hinh hinh ph4t tu, dang
chip hdnh biQn ph6p xu lj'hinh chinh tai co so cai nghiQn bdt bu6c, co so gi6o dgc bat
buQc, tr6n khoi n<ri cu tru, bi han ch6 hoic mAt ndng luc hdnh vi dAn sg, co kho khin
trong nhin thric, ldrn chu hdnh vi, bi Toa 5n cAm ddrn nhi6m chuc vu, cdm hdnh ngh6
hopc ldm c6ng vi6c nhit dinh thi c6c thdnh vi6n cdn lai bAu m6t nguoi trong s6 cdc thdnh
vi6n giir chtlc Chu tich H,$i dong quiin tri theo nguy6n tdc da s6 thdnh vi6n con lai t6n
thinh cho d6n khi co quyet tlinh m6i cua HQi d6ng qurin tri.

Ty*g hop htSt thcri h4n uy quydn theo quy tlinh tai khodn 5 DiAu niy mi Chu tich H.Qi

tldng qu:in tri chua tro l4i Vi6t Nam vi kh6ng co uy quydn kh6c thi nguoi duoc ty qryCn
ti6p tgc thuc hi6n ciic quydn vd nghia vu cua Chu tich HQi d6ng quiin tri cua c6ng ty cho
d6n khi Chu tich H6i d6ng qudn tri cua c6ng ty tro'l4i lim viQc t4i c6ng ty hodc cho il6n
khi Hgi d6ng qurin trf quy6t dinh bAu ngtroi kh6c ldm Chu tich H6i d6ng quan tri.

Didu 30. CuQc hgp cria H6i tl6ng quin tr!

l. Chu tich HQi d6ng quiin tri duoc bAu.trong cuoc.hop diu.ti6n cua HQi tl6ng quain trf
trong thoi h4n biy (07) ngny lim viQc.k6 tu ngiy k6t thirc bAu cu HQi d6ng quin.tri d6.
CuQc hqp ndy do thdnh vi6n c6 s6 phi6u b6u cao nhdt hoic ty lQ phi6u bdu cao nhdt triQu

tip vd chi tri. Truong hqp c6 nhi6u hcrn mQt thdnh vi6n c6 s6 phi6u bAu hoflc.ty lQ phi6u
bAu cao nh6t vd ngang nhau thi c6c thinh vi6n bAu theo nguydn tic da sO A6 chon m6t
(01) nguoi trong s6 nq tri6u t4p hop H6i d6ng qurin tri.

2. HOi ddng qudn tri phai hgp it ntr6t m5i quy m6t (01) lAn vd c6 th6 hqp bAt thuong.
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3. Chu tich H6i d6ng quin tri trieu t|p hqp Hoi d6ng quin tri .rong truong hqp sau dAy:

a) Co dC nghi cua Ban ki6m soit;

b) C6 dA nghi cua Tong gi6m d6c hoic it nhAt ndm (05) nguoi quan ly kh6c;

c) C6 dC nghi cta it nh6t hai (02) thdnh vi€n H6i d6ng quiin tr1;

4. DA nghi quv dinh tai khoin 3 Didu ndy phai dugc lQp thdnh vdn bAn, trong d6 neu rd
muc dich, vAn de ciin thdo luin vd quy6t dinh thuoc thim quy(in cua Hoi clong quAn tri.

5. Chu tlch H6i ddng quzin tri phii tri6u t4p hqp HQi d6ng qurin tri trong thoi han bey (07)
ngdy ldm viec ke tu' ngiy nhin dugc ddi nghi 9.uy dinh tai khodn 3 Di6u ndy. Truong hqp
kh6ng tri6u tAp hop H6i d6ng qudn tri theo dC nghi thi Chu tich H6i d6ng qurin tri phii
chiu trich nhi6m v6 nhtng thi6t hai xay radOi vOl C6ng ty; nguoi de nghi c6 quydn thay
the Chi trch H6i d6ng quin tri tri6u tap hqp H6i d6ng qudn tri

6. Chu tich H6i d6ng qudn tri hodc nguoi triQu t4p hgp HQi d6ng qudn tri phai giri th6ng
b6o moi hop chim nhit ld bay (07) ngdy ldm vi6c tru6c ngdy hgp. Thong b6o moi hgp
phii,xric dinh cu thd thoi gian vd tlia di6m hop, chucrng trinh, cic vAn dC th6o lu4n vi
quygt dinh. Th6ng b6o moi hop phii kem theo thi liQu su dgng tai cuQc hop vd phi6u bi6u
quy€t cua thdnh vi6n.

Th6ng b6o moi hqp HQi d6ng qudn tri c6 th6 gui bing giAy miri, di6n thoai, fax, phuong
ti0n di6n tu var brio dam d€n dugc dja chi li6n lac cua tung thdnh vi6n H6i d6ng qudn tr!
dugc dlng ky tai Cong ty.

7. Chu tich Hoi tt6ng qurin tri hodc nguoi triQu t4p gui th6ng b6o moi hop vi c6c tii li6u
kdm theo tl6n c6c thinh vi6n Ban Ki6m so6t nhu AOi vOi c6c thdnh vi6n H6i d6ng quan tri.

Thinh vi6n Ban Ki0rn so6t co quydn du c6c cu6c hop HQi 116r g qudn tri; co quy€n thdo
ludn nhung khong duo-c bi6u quy6t.

8. CuQc hop HOi dong quin tri duoc ti6n hinh khi c6 tt 314 t6ng s6 thinh vi6n trd l6n dU
hop. Truong hqp cu6c hop ducvc tri6u tdp theo.quy dinh tai khodn ndy kh6ng dt s6 thdnh
vi6n du hop theo quy dinh thi duoc triQu tAp lAn thf hai trong r,hoi han bay (07) ngdy kC

tu ngdy dp rlinh hop lAn thu nh6t. Tr-r.rong h-q p ndy, cu6c hop tlugc ti6n hdnh n6u c6 hon
m6t nu'a s6 thdnh vi6n HQi d6ng quiin tri du hop.

9. Thdnh vi0n H6i cl6ng qudn tri duoc coi ld tham du vd bi6u qrytit tai cu6c hop trong
truong hop sau day:

a) Tham dq vd bi6u quy6t truc ti6p tai cu6c hop;

b) Uy quydn cho nguoi kh6c tt6n dU hqp va bi6u quytit theo quy dinh tai khoin 12 DiAu
ndy;

c) Tham du vi bi€u quy€t th6ng qua h6i nghi truc tuy€n, bo phiOu di6n tu'hodc hinh thri'c
di6n tu kh6c;
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d) Gui phi6u bi6u quytit d6n cu6c hop th6ng qua thu, fax, thu di€n tu;

10. Trucrng hqp gui phitiu bi6u quy6t d6n cuQc hop th6ng qua thu, phitiu bieu quydt phai
dgng trong phong bi d6n kin vd phrii dugc,chuy6n ddn Chrh tich H6i d6ng quan tri.chAm
nhAt ld 0l gio tru6c khi khai mac. Phi6u bi6u quy6t chi duoc mo tru6c sp chung ki6n cua
tX ce nhtng nguoi dU hqp.

I l. CuQc hop cria H6i d6ng qudn tri c6 th6 t6 chfc theo hinh thric hQi nghi truc tuy6n
giira c6c thdnh vi6n cira H6i tl6ng quin tri khi t6t cd hodc m6t s6 thdnh vi6n dang o nhirng
tlia di6m kh6c nhau v6i di6u ki6n ld m6i thdnh vi6n tharn gia hgp ddu c6 th6:

a) Nghe ttrng thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri khrlc ctng tham gia phdt bi6u trong cu6c hop;

b) Phrlt bi6u vdi tit cit c6c thirnh vi6n tham dg kh6c rnot cilch d6ng tho'i;

ViQc thio luin giira c6c thinh vi6n co th6 th\rc hi6n mQt c6ch truc ti6p qua di6n thoai hodc
bing phuong ti6n li6n lac thong tin khdc hodc k6t hqp ciic phuong thuc ndy. Thdnh vi6n
HQi d6ng quin tri tham gia cu6c hop nhu viy duoc coi ld "c6 mdt" tai cuQc.hop do. Dia
di6m cuQc hop duoc to chuc theo quy dinh ndy li tlia di6m mi co d6ng nhit thinh vien
HQi d6ng quan tri, hodc ld dia di6m co mdt Chu toa cu6c hop.

C6c quy6t dinh duoc th6ng qua trong cu6c.hop qua di6n thoai duoc to chri'c vi ti6n hdnh
mQt crich hop thuc, co hi6u luc ngay.khi k6t thirc cu6c hop nhung phrii duoc khing dinh
bdng cic chfr kj,trong bi6n ban cira tAt ci thdnh vi6n H6i d6ng quin tri tham d1r cuQc hgp
niy.

12. Thdnh vien phai tham du diy tlt cic cuQc hgp HQi d6ng.qudn tri. Thanh vi6n duoc
uy quy6n cho ngudi khric dU hop vd bi6u quyet n6u duoc da s6 thdnh vi6n Hoi d6ng quAn
tri chAp thuAn.

13. Nghi quy6t, quytlt dinh cua Hoi tl6ng quin tri duoc th6ng qua n6u duoc da s6 thdnh
vi6n dp hqp t6n thdnh; truong hqp sQ phi6u ngang nhau thi qryt5t rlinh cu6i cung thu6c
vE phia co y ki6n ctra Chu tich HQi d6ng quin tri.

Didu 31. Cic ti6u ban thuQc H6i tliing qurln tri
l. Hqi d6ng quin tri c6 th6 thdnh lap ti6u ban truc thu6c tlti php trach v6 chinh s6ch phrit
tri6n, nhAn su, luong thuong, ki6m to6n nQi bQ, qurin ly rui ro. 56 luqng thinh vi6n cua
ti6u ban do H6i d6ng qurin tri quy6t dinh c6 tOl ttri,Su ld ba (03) nguoi bao gdm thinh vi6n
cua HQi d6ng.quiin trivd thirnh vi6n bdn ngodi. Thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri kh6ng di6u
hinh n6n chi6m cla s6 trong ti6u ban vi m6t trong s6 c6c thirnh vi6n ndy duoc b6 nhi6m
lim Truong ti6u ban theo qryet dinh cua H6i tl6ng qudn tri. Hoat d6ng cia ti6u ban phdi
tuin thu theo quy dinh cua H6i d6ng qurin tri. Nghi quytit cta ti6u ban chi c6 hiQu lgc khi
c6 da s6 thinh viOn tham dg vir bi6u quy6t th6ng qua tai cu6c hop cua ti6u ban.

2.YiQc thuc thi quytit dinh cia H6i d6ng qudn tri, hodc cua ti6u ban truc thudc Hoi d6ng
quin tri phrii pht hop v6i c6c quy tlinh phrip lu6t hi6n hinh vi quy dinh tai Di6u lQ c6ng
ty, Quy ch6 n6i b0 vd qudn tri c6ng ty.
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Diiju 32. Ngu'cri phg trich quin tri c6ng ty

l. H6i d6ng qtran tri cira C6ng ty phai b6 nhi6m it nh6t 0l nguoi phu trich quin tri cdng ty
Oe h6 tro c6ng t6c qudn tri cong ty tai doanh nghi6p. Ngucriphg lr6ch qudn tri c6ng ty c6 th€

ki€m nhiqm lirm Thu ky c6ng ty theo quy dinh tai khoan 5 Di6u 156 Luflt Doanh nghi6p.

2. Nguoi phu tr6ch qudn tri c6ng ty kh6ng dugc d6ng thoi lim vi6c cho t6 chirc ki6m toiln
rluoc chAp thuin dang thuc hi6n ki6m to6n c6c b6o c6o tdi chinh cua C6ng ty.

3. Nguoi phu tr6ch qudn tri c6ng ty co quyen vd nghla vu sau:

a) Tu v6n HQi dong qudn tri trong vi€c t6 chuc hop Dai hoi di,ng c6 d6ng theo quy dinh
vd cdc c6ng vi6c lien quan gifra Cong ty vd co dong;

b) ChuAn bi c6c cu6c hop HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m soiit vd Dai h6i d6ng c6 d6ng theo
yOu ciu cua HQi d6ng qudn tri ho[c Ban ki€m so6t;

c) Tu v6n v6 thu tuc cua c6c cu6c hop;

d) Tham du c6c cuQc hgp;

d) Tu v6n thu tpc lAp c6c nghi quy6t cua HQi d6ng quan tri phu hcrp voi quy dinh cua
ph6p luit;

e) Cung cip citc th6ng tin tdi chinh, bin sao bi6n bAn hqp HQi rl6ng quin tri vd c6c th6ng
tin khSc cho thinh vi6n HQi d6ng qudn tri vi thdnh vi6n Ran krem so6t;

g) Gi6m s6t vd b6o c6o H6i d6ng qudn tri vd ho4t dQng c6ng b,i th6ng tin cta C6ng ty;

h) Ld dAu mOi lien lac voi c6c ben co quydn lcyi lien quan;

i) Brio mAt th6ng tin theo cic quy <Iinh cira phip lu6t vd Di6u L) c6ng ty;

k) CAc quyi,n vd nghia vu kh6c theo quy dinh cua phrip luAt.

VIII. TONG GIAN{ DOC VA NGU'OI EIEU HANH TTTAT:

Diiiu 33. T6 chf'c bQ mriy qurin lf
HC th6ng qurin ly cta Cong ty phai dam brio bo rn6y quan ly chiu tr6ch nhiQm truoc HOi

d6ng quin tri vd chiu su gi6m siit, chi d4o cua HQ,i d6ng quin tri t:ong c6ng viQc kinh doanh
h[ng ngdy cira Cong ty.,C6ng ty co Tdng gi6m d6c, c6c Ph6 T6n5;gi6m d6c, K6 to6n trucrng
do HQi d6ng qudn tri b6 nhiQm. ViQc b6 nhi6m mi6n nhi6m, b6i nhi6m c6c chuc danh n€u
trdn phrii ducrc th6ng qua bing nghi quyet, quyCt dinh cira HQi ddng quin tri.

Diiju 34. Ngu'oi tli6u hinh COng ty

l. Nguoi didu hinh C6ng ty bao g6m T6ng gi6m tl6c, Pho T()ng gi6rn tl6c vi K6 to6n
truong.

2. Theo dii nghi cua T6ng gi6m d6c vd duoc sg ch6p thuin cua HQi d6ng qudn tri, C6ng
ty duoc tuyOn clung ngudi di6u hdnh voi s6 luong vd ti6u chuirn pht hqp vryi co cdu vd

JJ

4/



quy ch6 quin ly cua C6ng ty do H6i d6ng quin tri quy dinh. Nguoi tli6u hdnh doanh
nghiQp phrii c6 tr6ch nhi6m dC hO tro C6ng ty d4t dugc c6c muc ti6u dd ra trong hoat d6ng
vi t6 chric.

3. T6ng girlm d6c dugc tr6 lucrng vd thucrng. Tidn lucrng vi thucrng cua T6ng girim tl6c
do HQi d6ng quin tri quy6t dinh.

4. Ti6n luong cua ngudi di6u hdnh duoc tinh vdo chi phi kinh doanh cua C6ng ty theo
quy dinh cua phrlp luit v,i thu6 thu nhip doanh nghiep, itugc th6 hi6n thdnh muc ri6ng
trong b6o c6o tdi chinh hing ndm cria C6ng ty vd phii biio crio Dai hQi d6ng c6 d6ng t4i
cuQc hop thuong ni6n.

Diiiu 35. Bii nhiQm, mi6n nhiQm, nhiQm vg vi quyiin h4n ciia T6ng gi6m tliic

l. Hgi d6ng qurin tri b6 nhiQm mQt (01) thdnh vi6n HQi d6ng qurin tri ho{c thu6 nguoi
kh6c lim T6ng girim doc.

2. T6ng gi6m tl6c ld nguoi di6u hdnh c6ng vi6c kinh doanh hing ngdy cta C6ng ty; chiu
sy gi6m s6t cua H6i d6ng qudn tri; chiu tr6ch nhidrn truoc HQi d6ng quan tri vi truoc
ph6p luat ve viec thuc hien quy6n, nghTa vg duoc giao.

3. Nh.iQm kj,cua T6ng gi6m d6c kh6ng qu6 ndm (05) nam vd co th6 dugc b6 nhi6m lai
v6i s6 nhiQm kj,kh6ng han ch6. H6i tt6ng quan tri quyet ttinh viQc keo ddi thoi gian thuc
hi6n nhi6m vu cira T6ng gi6m d6c trong trudng hcrp cAn thi6t. T6ng gi6m d6c phni drip

.;l
ung c6c ti6u chuAn, di6u kien theo quy,clinh cta ph6p ludt vd Di6u lQ c6ng ty.

4. T6ng gi6m d6c c6 c6c quydn vd nghia vu sau:

a) Quyiit dinh c6c v6n tl6 li6n quan d6n c6ng vi6c kinh doanh hing ngiy cua C6ng ty mi
kh6ng thuQc thim quy6n cua HQi tl6ng qudn tri;

b) TO chuc thuc hiQn crlc nghi quy6t, quy6t dinh cua HQi d6ng qudn tri;

c) T6 chuc thuc hiQn k6 hoach kinh doanh vd phucrng 6n diu tu cua C6ng ty;

d) Kitin nghi phuong 6n co c6u t6 chirc, quy ch6 qu6n ly nQi b0 cua C6ng ty;

d) 86 nhi6m, mi6n nhiQm, bii nhiQm c6c chuc danh qudn ly trong C6ng ty, tru c6c chric
danh thu6c thim quyen cua HQi d6ng qudn tri;

e) Quytit tlinh ti6n lucrng vd loi ich kh6c aOi vOi nguoi lao.d6ng trong C6ng ty, k6 cd

nguoi quin ly thu6c thdm quy6n b6 nhi6m cua T6ng gi6m tl6c;

g) Tuy6n dung lao <tQng;

h) Kiiin nghiphu<rngtmtra c6 tuc hodc xir ly l5 trong kinh doanh;

i) Quyen vd nghia vu kh6c theo quy dinh cua ph6p ludt, Dieu le cdng ty vd nghi qrryCt,

quy€t dinh cua HQi d6ng qudn tri.
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5. HOi d6ng qudn tri, co th€ rni6n nhiern Tong gi6m d6c khi cta s6 thdnh. vi6n H6i d6ng
qudn tri co quy€n bi6u quy0t dU hqp t6n thdnh vd b6 nhi6m Tcng gi6m d6c moi thay th6.

Di6u 36. Thu kf C6ng ty

Khi xet th6y cin thi6t, Hoi ddng quan tri quyet dinh b6 nhi6,n thu ky cong ty. Thu kj'
c6ng ty c6 quy6n vi nghla vu sau diy:

a) H6 tro t6 chirc tri6u tap hqp Dai h6i dong co d6ng, H6i dt)ng quin tri; ghi ch6p c6c

bi6n ban hgp;

b) H6 tro thinh vien Hoi d6ng quan tri trong vi6c thuc hi6n quydn vi nghia vg duoc giao;

c) H6 trq HQi d6ng quAn tri trong 5p dung vd thuc hiQn nguy6n tdr; quin tri c6ng ty;

d) H6 tro cdng ty trong xiy dmg quan h6 c6 d6ng vd bao vC quydn, lqi ich hqp ph6p cua c6

d6ng; vi6c tuin thu nghia W cung clp th6ng tin, c6ng khai hoa th6ng tin vd thu tUc hdnh chinh;

IX. BAN KIEM SOAT
Diiiu 37. Lfng cri', tl6 cri'thinh vi0n Ban kiOm soit

l. Vi6c irng ctr, dd cu thanh vi6n Ban ki€m so6t duoc thuc hign tuong tU quy dinh tai
khorin l, khodn 2 Di6u 25 Di€u l€ ndy.

2. Trucrng lrqp rd luong c6c ring vi6n Ban ki€m so6t th6ng qua d6 cu'vd irng cu kh6ng dt
s6 lugng cin thi6t, Ban ki6rn so6t duong nhi6m c6 th6 d6 cu th6m ung vi6n holc t6 chuc
dC cu theo quy dinh tai Di6u 16 c6ng ty, Quy ch6 n6i b6 v6 qudn tri c6ng ty vd Quy ch6

hoat dong cua Ban ki6m so6t. ViQc Ban kiem so6t dy*g nhi€nr gioi thiQu th6m ung vi6n
phdi duoc c6ng b6 16 ring tru6c khi Dai h6i tl6ng c6 d6ng bi6u quyet biu thinh vi6n Ban
ki6m so6t theo quy rlinh cua ph6p luit.

Diiiu 38. Thirnh phfln Ban Ki6m soit

l. Sd luqng thdnh vi€n Ban ki6m sorlt cua C6ng ty ld ba (03) n.3uoi. Nhi6rn
vi6n Ban ki6m sozit kh6ng qud ndm (05) nam vd co thO dugc bAu l4i voi
kh6ng han ch6.

k,
SO

cua thdnh
nhiQm kj,

2. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t phdi tt6p rlmg c6c ti6u chuin vd didu ki6n theo quy dinh tai DiAu
169 Ludt Doanh nghiCp nhu sau:

a) Kh6ng thu6c d6i tugng theo quy dinh tai khorin 2 Di6u l7 cua [,uit Doanh nghiQp;

b) Duoc ddo tao rnol trong cdrc chuy€n ngdnh ve mrn t6, tdi chin r, k€ to6n, ki6m to6n, luit,
qudn tri kinh doanh ho[c chuy6n ngdnh phu hqp v6i hoat dQng kinh doanh ctia doanh nghi6p;

c) Kh6ng phdi lzi lguOi c6.quan hQ gia dinh cta thinh vi6n HQi d6rrg quin tri, T6ng giiim ddc,
Pho T6ng gi6m d6c r,'d K6 toiln truong;

d) Khong phrii li nguoi quan ly c6ng ty; kh6ng nhAt thi€t phni ld cc d6ng hodc nguoi lao d6ng
cua c6ng fy;

4Y
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<t) Ti6u chuAn vd ditiu ki6n kh6c theo quy dinh kh6c cua ph6p lu4t c6 li6n quan vi Di6u
lQ c6ng ty.

Thnnh vi6n Ban Kitim so6t kh6ng thu6c c6c truong hop sau:

a) Lim vi6c trong bQ phin k6 to6n, tdi chinh cta C6ng ty;

b) Ln thanh vi6n hay nhin vi6n cta cong ty kiem toiin doc ldp thuc hi6n ki6rn to6n c6c b6o c6o
tri chinh cua c6ng ty trong ba (03) ndm li6n tru6c do;

c) Ld nguoi c6 quan hQ gia dinh cta nguoi quin ly doanh ngliQp cua c6ng ty vd cong ty mq;
ngucri dai di6n phAn v6n cua doanh nghiQp, nguoi dai di6n phAn v6n nhd nu6c tai c6ng ty me
vd tai c6ng ty.

3. Thdnh vi6n Ban Ki6m sorlt bi mi6n nhiem trong c6c trucrng h-o. p sau:

a) Kh6ng con dri ti6u chuin vd diAu ki6n lim thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo quy dinh t4i
khodn 2 Di6u nay;

b) C6 don tu chric vi duoc ch6p thudn;

4. Thinh vi6n Ban kiem so6t bi bai nhiQm trong c6c truong ho. p sau:

a) Kh6ng hodn thdnh nhiQm vg, c6ng vi6c duoc phAn c6ng;

b) Kh6ng thlrc hi6n quydn vd nghia vu cua minh trong s6u (06) thring li6n tuc, tru truong
hqp bdt khi kh6ng;

c) Vi ph4m nhi6u lAn, vi pham nghi€m t.qng nghTa vu cua thanh vi6n Ban ki6m so6t theo
quy tlfnh cua Luit Doanh nghi6p vd Di6u 16 c6ng ty;

d) Trucrng hqp kh6c theo nghi quytit Dai h6i d6ng c6 d6ng.

Ei6u 39. Truri,ng Ban ki6m sorit

l. Truong Ban ki6m sodt do Ban ki6m sorit bAu trong s6 c6c thirnh vien Ban ki6m so6t;
vi€c biu, mi6n nhi6m, bdi nhiQm theo nguy6n tic da s6. Ban ki6m sorit phai c6 hcrn mQt
nua s6 thinh vi6n thuong tru o Vi6t Nam. Trucrng Ban ki6m sodt phai co bing t6t nghiQp
dai hqc tro l6n thu6c m6t trong c6c chuy6n ngirnh kinh te, tdi chinh, k6 to6n, ki6m to6n,
luit, qu6n tri kinh doanh hoSc chuy6n nginh c6 li0n quan d6n hoat d6ng kinh doanh cua
doanh nghiQp.

2. QuyAn vd nghia vu cua Truong Ban ki6m so6t:

a) Tri6u t4p cuQc hop Ban ki6m so6t;

b) Y€u.ciu HQi rl6ng quin tri, T6ng gi6m d6c, Pho Tong girlm doc vd K6 toiin truong
cung cip cric th6ng tin li6n quan d0 bilo c6o Ban ki€m so6t'

36



c) Lflp vn ky b6o cho.cua Ban ki6m so6t sau khi dd tham khno j,ki6n cua H6i d6ng quan

tri cl6 trinh Dai hoi ddng c6 tl6ng.

Diiju 40. Quy0n vi nghla vg cria Ban ki6m soit

Ban ki6m so6t c6 c6c quy6n, nghla vu theo quy dinh tai Didu 170 LuAt Doanh nghiCp vd
,x

cac quyen. ngllra vrl sau:

1. Dd xu6t, kien nghi Dai h6i dong c6 dong phe duyQt danh s6,;h to chric ki6m todn dugc
ch6p thuAn thuc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh cua C6ng t1'; quyOt dinh t6 chirc ki6m
to6n duoc chAp thuin thuc hiEn kiCrn.tra hoat d6ng cua C6ng ty. bai mi6n ki6m to6n vi6n
duo-c chAp thuin khi xet thAy c6n thi6t.

2. Chiu tr6ch nhiem tru6c c6 d6ng v6 ho4t dQng gi6m s6t cta rninh.

3. Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty, vi0c tuin tht phdtrr luAt trong hoat d6ng cta
thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, T6ng gi6m d6c, Pho T6ng gi6m d6c vd KC to6n trucrng.

4. Dam brio ph6i hgp hoat dQng v6i H6i d6ng qudn tri, T6ng gi6m d6c vd c6 d6ng.

5. Trucrng hop phiit hi6n hdnh vi vi pharn phdp luit, hodc vi ph4m Di6u lQ cong ty cua

thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri, T6ng gi6m d6c, Pho Tong gi6m loc vd Ke to6n trucrng cta
doanh nghi6p, Ban.ki6m so6t phai th6ng b6o bang v6n bdn cho H6i d6ng qudn tri trong
vong 48 gio, y6u ciu nguoi co hirnh vi vi pham chdrn dirt vi pham vi co giai ph6p khic
phuc hiu qud.

6. Xiy {rng Quy ch6 hoat d6ng cua Ban ki6m so6t vd trinh Dai h3i d6ng c6 cl6ng th6ng qua.

7. P,6o c6o tai Dai h6i d6ng c6 d6ng theo quy dinh tai Di6u 290 Nghi dinh s6

155/20204{D-CP ngiy 3lll2l2\20 cua Chinh phri quy dinh chi ti6t thi hdnh m6t sO AiCu

cria Ludt Chirng kho6n.

8. Co quy6n ti6p c4n h6 so, tdi liQu cua C6ng ty luu giir tai tru r;ri chinh, chi nh6nh vd dia
di€m kh6c; c6 quy€n ddn dia diOm lim vi6c cua nguoi qudn ly vd nhdn vi6n ctra C6ng ty
trong gio lirn vi6c.

9. C6 quydn yeu cdu HQi.d6ng qudn tri, thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, T6ng gi6m d6c,
Ph6 T6ng gi6m d6c vd Kd toen truong cung cAp ddy du, chinh x6c, kip thoi th6ng tin, tii

l^
li€u vC cong tdc qudn ly, di6u hdnh vi hoat rl6ng kinh doanh ctra C6ng ty.

10. Cric quydn vd nghia vu khdc theo quy dinh cua phip ludt.

Diiiu 41. CuQc hop cria Ban ki6m soit

1. Ban ki6m,soit phriihgp it nh6t hai (02).lAn trong m6t ndm, s6 luong.thdnh vi6n tham
au hqp it nhat ftI2,3 s6 thdnh vi6n Ban ki6m so6t. Bi6n bdn hgr Ban ki6m so6t duqc hp
chi ti6t vd 16 rdng. Nguoi ghi bi€n bin vd c6c thdnh vi6n Ban kiOrn soSt tham du hqp ph6i
ky.t6n vdo bi€n bin cu6c hop. C6c bi6n ban hop cua Ban ki6rn soit phii duoc luu gifr
nhdm x6c dinh tr6ch nhieln ctra tung thdnh vi6n Ban kiem so6t.
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2.Ban ki6m so6t c6 quyen yeu ciu thdnh vien Hoi d6ng qudn tri, T6ng girim doc vi d4i
diEn td chric ki6m to6n duoc ch6p thuan tham du vi trii loi cic v6n <16 cdn duoc lim 16.

Diiju 42. Ti6n luong, tht lao, thu&ng vi lqi ich khrlc cira thirnh viOn Ban ki6m soft

Tidn lucrng, tht lao, thucrng vd loi ich kh6c cia thdnh vi6n Ban kiOm so6t dugc thgc hi6n
theo quy dinh sau ddy:

l. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t duoc tri ti6n luong, tht lao, thucrng vd lqi ich kh6c theo
quy6t dinh cira Dai hQi d6ng c6 d6ng. Dai h6i il6ng c6 d6ng quydt dinh t6ng muc ti6n
lucrng, tht lao, thucrng, loi ich khSc vd ngin s6ch hoat d6ng hing ndrn cua Ban ki6rn sorit.

2. Thdnh vi6n Ban ki6m so6t duoc thanh toiln chi phi 5n, o, di lai, chi phi su dqng dich
vu tu vdn dQc lap vdi muc hqp ly. T6ng mric thu lao vi chi phi niy kh6ng vugt qu6 t6ng
ngin s6ch hoat d6ng hing ndm.cua Ban kiern so6t di dugc Dai h6i tl6ng c6 d6ng ch6p
thuAn, tru truong hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 quy6t clinh khic.

3. Ti6n lucrng vir chi phi hoat d6ng cua Ban kiem so6t duoc tinh vio chi phi kinh doanh
cua Cong ty theo quy <linh cua phrlp luit v6 thu6 thu nhAp doanh nghi6p, quy dlnh khic
cria ph6p luit c6 li6n quan vd phii dugc lip thdnh muc ri6ng trong b6o c6o tii chinh hing
ndm cua Cong ty.

x. TRACH NHrp,M c_uA THANH vrEN rfel ooNG euAN JnI, rHANH vrEN
BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC VA NGUOI DIEU HANH KHAC

Thdnh vi6n H6i d6ng quiin tri, Thirnh vi6n Ban ki6m so6t, T6ng gi6m d6c, PhoT6ng gi6m
il6c vd K6 torln trucrng c6 trich nhiQm thpc hiQn c6c nhiCrn vu cua minh, k6 c:i nhfr'ng
nhiQm vu v6i tu c6ch thinh vi6n c6c ti6u ban cua HQi d6ng qurin tri, rn6t c6ch trung thuc,
cAn trong vi loi ich cua C6ng ty.

Didu 43. Trich nhiQm trung thgc vir trinh c{c xung tIQt v6 quydn lqi

l. Thanh vien HQi d6ng quin tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t, Tong gi6m tl6c, Pho T6ng
gi6m d6c vd K6 to6n trucrng phai c6ng khai c6c loi ich c6 li6n quan theo quy dlnh cira
Ludt Doanh nghiQp vir cic vdn bdn ph6p ludt li6n quan.

2. C6ng ty phai tflp hqp vd cip nh4t danh s6ch nhfrng nguoi co lien quan cira C6ng ty
theo quy dinh tai khoin 23 DiAu 4 cua Luit Doanh nghiQp vd c6c giao dich tucrng ung
cua ho v6i C6ng ty;

3. Thdnh vi6n HQi d6ng qurin tri, Ki6m so6t vi6n, T6ng giam d6c, Ph6 T6ng girlm <t6c vd
K6 torin truong cira c6ng ty phii kd khai c6c loi ich li6n quan cira hq v6i C6ng ty, bao g6m:

a) T0n, mI s6 doanh nghi6p, dia chi tru so chinh, ngdnh, nghe kinh doanh cua doanh
nghiQp md h9 c6 so hiru phAn v6n g6p hoqc c6 phin; t1i lQ vi thoi di€m so hiru phAn v6n
gop hoflc c6 phAn do;

b) Tdn, md s6 doanh nghiep, dia chi tru so chinh, ngdnh, nghd kinh doanh cua doanh
nghiQp,mi nhfrng nguoi co li6n quan cua ho cung so hiru hodc so hiru ri6ng phAn v6n gop
ho[c c6 phAn tr6n l0% v6n di6u le.
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4. Viec k0 khai quy dinh taikhoAn 2 Di6u ndy phrii duoc thuc hiOn trong thoi han bay (07)

ngdy ldm vi6c, k€ ru ngiy ph6t sinh loi ich li6n quan; vi6c sua dOi, b6 sung phdi dugc th6ng
brlo v6i C6ng ty trong thoi han bay (07) ngiy ldm vi6c, k6 tu ngdy c6 sua d6i, bo sung

tucrng img;

5. Thinh vi6n Hoi d6ng qurin tri, T6ng gi6m d6c nhan dant c6 nhin hoic nhdn danh

nguo'i kh6c de thuc.hien c6ng vi6c duo'i moi hinh thuc tronl3 pharn vi c6ng vi6c kinh
doanh cua cong ty cldu phzii girii trinh bdn chat, n6i dung cua ccng viec do truoc H6i d6ng
qu6n tri, Ban ki6m so6t vd chi duoc thuc hiQn khi duoc da s6 :hirnh vi6n cdn l4i cua H6i
,l , a
cl6ng quan tri chAp thuin; n6u thyc hiQn mi kh6ng khai b6o hodc kh6ng duq? su chAp

thuAn cta HQi d6ng qudn tri thi t6t cd thu nhdp c6 duoc tu'ho4t dQng d6 thuQc vd c6ng ty.

6. Thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri, Kie m so6t vi6n, Tong gi6m c 6c, Ph6 T6ng girlm tl6c vd
K6 to6n trucrng co nghla vu th6ng b6o cho Hoi ilong qudn tri tiit cd cdc loi ich c6 the gdy
xung cl6t v6i l<.r'i ich cua C6ng ty md ho c6 th0 duoc huong thong qua c6c ph6p nh6n kinh
t6, c6c giao dich hodc cd nhAn kh6c.

7. Thinh vi6n Hoi d6ng quiin tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t, I6ng gi6m d6c, Ph6 T6ng
gi6m d6c, K6 to6n truong vi nhirng nguoi co li6n quan cira cdc thdnh vi6n ndy chi duoc
su dgng nhirng th6ng tin c6 du<rc nho chirc vu cta minh d€ phUc vu loi ich cta C6ng ty.

8. Thinh vi6n H6i d6ng quan tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t, I6ng girim d6c, Ph6 T6ng
gi6m doc vd K0 to6n truong c6 nghia vu th6ng bio bing vdn ban cho HQi ddng quin tri,
Ban ki€m soilt vd clic giao dich giira C6ng ty, cdng ty con, cong ty kh5c do C6ng ty ndm

;. ...r.
quyen kiem sodt trdn 50'% tro l6n v6n di6u 16 voi chinh doi nrgng d6 hoac v6i nhfrng
nguoi co lien cluan cua doi,tugng do theo quy dinh cta ph6p.luAt. D6i v6i c6c giao dich
n6u trdn do D4i hoi d6ng c6 d6ng hoac HQi d6ng qudn tri chdJ, thudn, C6ng ty phdi thWc

hiQn c6ng.b6 th6ng tin vA c6c nghi quyet niy theo quy clinh c ia ph6p 1u4t chirng kho6n
vC cong b6 th6ng tin.

9. Thdnh vi€n HQi d6ng quAn tri kh6ng dugc bi6u quyet doi ',,oi giao dich mang lai loi
ich cho thdnh vi6n cto hodc nguoi c6 li6n quan cua thdnh vien rlo theo quy dinh cua LuAt
Doanh nghiQp vi Di0u lQ c6ng ty.

10. Thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri, thdnh vi6n Ban ki6rn soit, I6ng gi6m d6c, Ph6 T6ng
giSm d6c, K6 to6n trudng vd nhirng nguoi co li6n quan cua c6c ,I5i fugng niy kh6ng duoc
su dung hoac ti6t 16 cho nguoi kh6c c6c th6ng tin n6i b0 dC thuc hien cdc giao dich c6
li€n quan.

I l. Giao dich gifr'a Cl6ng ty voi mot hodc nhidu thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, thdnh vi6n
Ban ki6m so6t. T6ng gi6m d6c, Pho T6ng gi6m d6c, K6 to6n :ruong vd c6c c6 nhin, t6
chuc c6 li0n quan dOn cdc d6i tucrng ndy khdng bi v6 hi6u trong c6c trudng hcro sau diy:

a) D6i voi giao dich c6 gi6 tri nho hon hoac bing 35% t6ng gil tri tdi srin duoc ghi trong
b6o c6o tdi chinh gin nhdt, nhirng n6i dung quan trong.cira hcrp d6ng hodc giao dich cfrng
nhu c6c m6i quan,h0 vd lgi ich cta thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, thdnh vi6n Ban ki6m
so6t, T6ng gi6m d6c, Pho T6ng Gi6m d6c vd K6 to6n tlucrng dd duoc b6o c6o HQi d6ng
qudn tri vi dugc Hdi d6ng quin tri th6ng qua bing da s6 phi6u t6n thdnh cua nhirng thdnh
vi6n H6i d6ng qudn trj khong co loi ich lien quan;

,
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b) D6i vdi giao dich co gi5 tri l6n hon 35%oholc giao dich din d6n gi6 tri giao dich ph6t
sinh trong vong muoi hai ( 12) thingk€ tu ngiy thyc hien giao dich dAu ti6n c6 gi6 tr! tu
35o/otrb l6n t6ng gi6 tritii sAn dugc ghi trong b6o crlo tdi chinh gAn nhit, nhirng n6i dung
quan trong cua giao dich niy cfrng nhu *6i quun h6 vi lgi ich cua thirnh vi6n H6i <l6ng
qudn tri, thdnh vi6n Ban ki6m so6t, Tdng girim d6c, Pho T6ng Gi6m d6c vd K6 toiin truong
di.duoc c6ng b6 cho c6c c6 d6ng vi duoc Eqi hoi d6ng c6 d6ng th6ng qua bdng phi6u
bi6u quydt cua cic c6 d6ng khong c6 loi ich li6n quan.

Diilu 44. Trich nhiQm cta nguoi quin l;f cdng ty

l. Thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, T6ng girlm d6c, Pho T6ng gi6m <l6c vi K6 todn truong
c6 tr6ch nhiQm sau ddy:

a) Thuc hiQn quy6n vi nghia vu duoc giao theo quy dinh cua I u4t Doanh nghiQp, quy
dinh kh6c cta phrlp lu4t c6 li6n quan, Di6u l€ c6ng ty, nghi quy6t Dai h6i d6ng c6 d6ng;

b) Thuc hi6n quy6n vd nghia vu dugc giao m6t c6ch trung thuc, cin trong, t6t nh6t nhim
b6o tldm loi ich hcyp ph6p tOi aa cua cong ty;

c) Trung thdnh v6i lqi ich cria c6ng ty vi c6 d6ng; khong lam dung dia.vi, chric vg vd su
dgng th6ng tin,,bi quy6t, co hQi kinh doanh, tdi sin kh6c cua c6ng ty d6 nr lqi ho{c phqc
vp lgi ich cua t6 chric, c6 nhAn kh6c;

d) Th6ng brio kip thoi, diy dt, chinh x6c cho c6ng ty ve nQi dung quy djnh tai kho6n 2
Di6u 164 cta Luit Doanh nghiQp;

tt) Tr6ch nhi6m kh6c theo quy dinh cta Ludt Doanh nghiQp vd Didu lQ c6ng ty.

2. Thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri,.T6ng gi6m d6c, Ph6 T6ng gi6m tl6c vd K6 to6n truong
vi phamquy dlnh t4i khorin I Di6u niry chiu tr6ch nhi6m c6 nhin ho{c li6n d6i d6n bu lo. i

ich bf mdt,trd lai l<yi ich di nhAn vi b6i thuong todn bQ thiQt hai cho c6ng ty vd b6n thu'ba.

Didu 45. ChAp thuin hqp tliing, giao dlch giira c6ng ty vrfi nguoi ct6li6n quan

l. Dai h6i tt6ng c6 d6ng hoac HQi tl6ng qurin tri chAp thudn hqp d6ng, giao dich gita c6ng
ty voi ngudi c6 li6n quan sau diy:

u) Cg do.ng, nguoi dai diQn theo ty quytin cua co d6ng ld t6 chric so hiru trdn l0% t6ng
s6 c6 phAn ph6 th6ng cta c6ng ty vi nguoi c6 li6n quan cua ho;

b) Thdnh vi6n HQi d6ng qurin tri, T6ng girlm tt6c vd nguoi co 1i6n quan cua ho;

c).Doanh ngliep mi, thirnh vi6n HQi d6ng qurin tri, Ki6m so6t vi6n, T6ng gi6m il6c, Ph6
Tong gi6m d6c vd K6 torln tnrcrng cua c6ng ty phrii kd khai theo quy dinh tai khodn 2 Di€u
164 oia Ludt Doanh nghiQp.

2. H6i d6ng qurin tri ch6p thu4n cric hqp d6ng, giao dich theo quy tlinh khorin 1 Di6u ndy
vd co gia tri nho hon 35o/o tdng gi6 tri tdi san cua doanh nghiQp ghi trong bao c6o tii chinh
gAn nhAt ho4c mQt ty lQ hoac gi|tri khdc nho hon theo quy dinh t4i Di6u lQ c6ng ty. Truong
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hgp ndy, nguoi dai di6n c6ng ty ky hqp 96ng, giao dich phii thong b6o cho thdnh vi6n H6i
tl6ng qudn tri, Kiem so6t vi6n vd c6c d6i tuqng co li6n quan d6i v6i hqp d6ng, giao dich
do vd gui kdm theo dg thio h-q p d6ng ho4c noi dung chir y6u cua giao dich. HQi d6ng quin
tri quytit dtnh viec ch6p thu4n hqp dpng, giao dich trong thoi htrn l5 ngdy k€ nr ngdy nh4n

cluoc th6ng b6o, tnr truong hop Di€u lQ c6ng ty quy dinh mQt thoi han kh6c; thdnh vi6n
Hoi.d6ng quantri co loi ich li6n quan clen c6c b6n trong hqp dong, giao dich kh6ng co
quy6n bi6u quydt.

3. Dai h6i d6ng co d6ng ch6p thuan hgp d6ng, giao dich sau ddy:

a) Hqp d6ng, giao dich kh6c ngoii hcro d6ng, giao djch quy dinh tai khoin 2 Didu ndy;

b) Hqp d6ng, giao cllch vay, cho vay, b6n tdi sdn co gi6 tri lon hcrn l0% tong gi6 tri tdi
san cua doanh nghrQp,ghi.trong b6o c6o.tiri chinh gAn nhAt g ira c6ng ty vd c6 d6ng so
hiru tu 51% t6ng so c6 ph6n co quy6n bi6u quy6t tro l6n hodc nguoi co li6n quan cua c6

d6ng do.

4. Truong ho.p ch6p thuin hqp d6ng, giao dich theo quy dinh ft i khoan 3 Di6u niy, nguoi
dai diQn c6ng ty ky hcrn d6ng, giao dich phriith6ng b6o cho HQi ddng qudn tri vd Ki6m so6t

vi6n vC d6i tuo-ng co li6n quan d6i vcri hqp d6ng, giao dich do vit gti'i kdm theo du thdo hqp
d6ng hodc th6ng b5o nQi dung chu y6u cua giao dich. H6i d6ng qudn tri trinh du thao hqp
dong, giao dich, hoac giai trinh v6 n_6i dung chu y6u cua hqp d(,ng, giao dich tai cudc hop

Dai hQi d6ng co dong hodc lAy y ki6n co d6ng bdng vln bin. Trucrng hgp ndy, c6 d6ng c6
loi ich li6n quan d6n c6c. b6n trong hgp d6ng, giao djch kh6ng c6 quy6n bi6u quy6t; hgp
d6ng, giao dich dug'c ch6p thuin theo quy dinh tai khoiin I vd l:hodn 4 Di6u 148 cua LuAt
Doanh nghi6p, tru trudng hqp Dieu 16 c6ng ty co quy dinh kh6c.

5. Hqp d6ng, giao dich bi v6 hiQu theo quy6t dinh cua Toa 6n.t,d xu ly theo quy ilinh cta
phip luit khi dugc ky k6t kh6ng dring voi quy dinh tai Di6u niy; nguoi kj'ket ho-p dong,
giao dich, c6 d6ng, thdnh vi€n HQi <16ng qurin tri hodc T6ng giam cl6c co li6n quan phdi
li6n doi b6i thuong thi6t hai phdt sinh, hodn trd cho c6ng ty khozn loi thu duoc tu vi6c thuc
hi€n hqp dong, giao dich do.

6. Cdng ty phai c6ng khai hqp d6ng, giao dich c6 li6n quan theo quy dinh cta ph6p luqt c6

li6n quan.

Dii:u 46. Trich nhiQm rC ttrigt h4i vir ndi ttrudng

l. Thinh vi6n Hoi cl6ng quan tri, thirnh vi6n Ban ki6m soit, 't'6ng gi6m,d6c, Pho T6ng
gi6m d6c vn K6 todn truong vi pharn nghia 4r, trfch nhiQm trun1; thuc vd cAn ffong, kh6ng
hoin thinh nghTa vu cua minh phai chiu tr6ch nhiern v6 nhtng thiet hai do hinh vi vi
pharn cria rninh gdy ra.

2. Cdngty b6i thuong clio nhirng ngtrcri dd, dang hoic co th6 tr i thdnh mQt b6n 1i6n quan
trong c6c vu khi6u nai, ki6n, khoi t6 (bao g6m c6c vu.vi€c d6n su, hdnlr chinh vd kh6ng
phni ld c6c.vu l<i6n do C6ng ty ld nguoi khoi ki0n) n€u nguoi d6 da hodc dang ld thdnh
vi6n Hoi d6ng quin tri, thdnh vi6n Ban ki6rn so6t, T6ng gi6m cl0c, Pho T6ng gi6m d6c vd
Ke toin trucrng. nhAn vien hoac d4i di6n dugc C6ng ty uy quy€n di hodc dang thuc hi6n
nhiem vu theor',y quy6n cua C6ng ty. hinh dQng trung thuc, cdr trong vi loi ich cua C6ng
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ty tr6n co sd tuin tht lu4t ph6p vi kh6ng co bing chfng x6c nhin ring ngudi do dd vi
pham trich nhi6m cira minh.

3. Chi phi b6i thucrng bao g6m chi phi ph6n quy6t, cac khodn ti6n phat, c6c khoan phai
thanh to6n ph6t sinh trong thuc t6 (ki5 ca phi thu6 luit su) khi giai quytit nhirng vu vi6c
niy trong khu6n kh6 luAt phrlp cho ph6p. C6ng ty c6 th6 mua bio hi6m cho nhring nguoi
ndy tl6 trrinh nhirng tr6ch nhiQm b6i thu<rng n6u tr6n.

xr. QUYEN TRA CUU S6 SACH VA HO SO CONG Ty
Didu 47. Quy6n tra cf"u s6 srich vir hii scr

l. C6 ddng phO thOng co quydn tra cuu s6 srich vi h6 so, cU th6 nhu sau:

a) C6 d6ng ph6 th6ng co quyCn xem x6t, tra cuu vi trich luc th6ng tin vd t6n vd <lia chi
li€n l4c trong danh s6ch co dong co quyCn bi6u quy6t; yeu ciu sua doi thong tin kh6ng
chinh x6c cua minh; xem x6t, tra cuu, trich luc hoic sao chup Didu 16 cong ty, bi6n b6n
hgp Dai h6i d6ng co dong vd nghi quyCt Dai h6i dong co dong;

b) C6 d6ng hoflc nhom c6 d6ng so hiru tir 05% tdng s6 cd phin ph6 th6ng tro l6n hodc
mQt ty l0 kh6c nho hcrn theo quy dinh tai Ei6u l0 c6ng ty co quyen xem x6t, tra cuu, trich
luc s6 bi6n ban vd nghi quy6t, quydt dinh cua H6i d6ng quan tri, bilo c6o tdi chinh giira

- ..Jn[m vir h[ng ndm, b6o c6o cria Ban kiem sodt. hqp d6ng, giao djch phrii th6ng qua HQi

dong quin tri vi tii lieu kh6c, tru tdi lieu lien quan cl6n bi rn6t thuong mai, bi mat kinh
doanh cta Cong ty.

2. Truong hqp dai di6n duoc uy quydn cta c6 d6ng vi nh6m co dong y6u cAu tra ciru s6

s6ch vd h6 so thi phni kdm theo gi6y uy quydn cua c6 d6ng vh nh6m c6 d6rg md nguoi
d6 dai diQn hoac bdn sao c6ng chung ctra gi6y riy quydn niy.

3. Thinh vi6n HQi d6ng quin tri, thdnh vi6n Ban kiem so6t, T6ng girlm it6c, Ph6 T6ng
gi6m d6c v.a KC to6n truong co quy6n tra ciru s6 dang kj' c6 dong cta C6ng ty, danh s6ch

c6 d6ng, s6 s6ch vd h6 so kh6c cta C6ng ty vi nhirng muc dich li6n quan tdi chric vu cua
minh vcri di6u kiQn c6c th6ng tin ndy phai duoc bdo mit.

4. C6ng ty phrii luu giir Di6u lQ ndy vd nhtng bdn sua d6i bO sung Didu lQ, Gi6y chring
nhqn ddng ky doanh nghiQp, c6c quy ch6, c6c tdi li6u chirng minh quy6n so hiru tdi sin,
nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng vd HQi d6ng quan tri, bi6n bin hgp Dai h6i d6ng c6
d6ng vi H6i d6ng quan tri, c6c b6o c6o cira H6i d6ng qudn tri, c6c b6o c6o cua Ban ki6m
soit, b6o c6o tdi chinh ndm, s6 sdch kC to6n vd c6c tdi li6u kh6c theo quy dinh cta phrlp

luit t4i tru so chinh hodc mot noi khilc voi didu kiQn ld cric c6 dong vd Co quan dang ky
kinh doanh dugc th6ng b6o vd dia tli6m luu trfr c6c tdi liQu ndy.

5. Di6u 16 c6ng ty pheii dugc cong b6 tr6n trang th6ng tin diQn tu cta C6ng ty.

xII. CONG NHAN vIEN VA CONG DoAN
Didu 48. Cdng nhin vi6n vir c6ng doin

1., T6ng gi6m d6c phei lap kti ho4ch Oe Ugi d6ng quan tri th6ng qua c6c v6n de 1i6n quan

diSn viec tuy6n dung, cho nguoi lao dQng nghi vi6c, tidn luong, bao hi6m xd hoi, phric loi,
khen thucrng vd ky luit d6i v6i nguoi lao dQng vd nguoi di6u hinh doanh nghi6p.
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2..T6nggi6m d6c phAi lip k6 hoach ae Hgi dong quin tri thontr; qua c6c vin dd li6n quan

den quan h6 cua C6ng ty.voi cdc to chuc cong dodn theo c6<: chuAn muc, th6ng 16 vd
chinh s6ch quin ly t6t nh6t, nhirng thong le vi chinh s6ch quy rlinh tai Di6u 16 niy, c6c

quy ch6 cira C6ng ty vi quy dinh phdp luit hi6n hdnh.

xrrr. PHAN PHO| Lgr NHUaN
Didu 49. Phfln ptriii tqi nhu{n

l. Eai h6i tt6ng c6 d6ng quy.it clinh muc chi tri cd tirc vd hinh thilc chi trri c6 tuc hing
ndm cf,n cu vdo so lo-i nhudn rong di thuc hien vd tu ngu6n loi nhuin git lai cua cong ty.
C6ng ty chi duoc trti c6 tri'c khi co du c6c di6u kien sau diy:

a) C6ng ty di hoin thinh.nghia vu thu€ vd c6c nghTa vu tdichinh kh6c theo quy dinh cua
ph6p luQt (trong do bao gom: lii cho c6c b6n g6p v6n li6n ket theo quy dinh cua hqp tl6ng
kinh t6 da ki k6t (nCu c6));

b) Da trich l0p cric qu! c6ng ty vi bu dip l5 truoc do theo quy rlinh cua phSp luit, cu the
muc trich l6p nhu sau:

- Trich t5i da 30% vdo qu! diu tu ph6t tri6n doanh nghi6p.

- Trich qu! khen thuong, qu! phric loi cho nguoi lao d6ng trong doanh nghiQp, qu!
thuong nguoi quan ly doanh nghiQp theo quydinh cua Chinh pt u vd lao d6ng, tidn ltrcrng,
thu lao, ti6n thrrong d6i voi c6ng ty co c6 phdn, v6n g6p chi ph6i cua Nhd nuoc.

c) Loi nhuin con lai duo-c thuc hien chi trri c6 tric cho c6c c6 d3ng v6i nguydn tic

- Edm brio hii hoa lrvi ich cua c6 d6ng vd kd hoach phdn chia co tuc dd iluoc Dai h6i d6ng
c6 d6ng th6ng qua;

- Sau khi tri h6t s6 c6 tuc, c6ng ty vAn bio dim thanh tofn dir c6c khoin no vd nghTa vu
tii sdn khic d6n han.

2. C6ng ty kh6ng thanh torin ldi cho khodn ti6n tra c6 tuc hay k rodn ti6n chi tri li6n quan
toi m6t loai c6 phi6u.

3. Theo quy dinh cua Luflt Doanh nghi6p, Hdi d6ng qudn tri c6 thti qrytit dlnh t4m img
c6 tirc giua kj,n€u xet thAy viec chi trd ndy phu hqp voi khd nang sinh loi cua c6ng ty.

4. H6i d6ng qurin tri c6 tnti titin nghi Dai hQi d6ng cd ddng tr6ng qua vi6c thanh to6n
todn.bQ hodc mdt phin c6 tuc bang c6 phitiu va Hoi d6ng quin tri li co quan thuc thi
quy6t dinh niy.

5. Truong.hqp .6 ruc hay nhirng khodn ti6n khric [i6n quan t6i rrot loai c6 phitiu dugc chi
tri bing ti6n mdt, C,5ng ty phii chi tri bing tidn d6ng Vi6t Nan. Vi6c chi tri c6 the thuc
hi€n truc ti6p hoAc th6ng qua c6c ngin hdng tr6n co so c6c th6ng tin chi ti6t ve tdi khoin
ngin hing do co dong cung cip. Truong hqp C6ng ty dd chuy6n khodn theo dtng cic
thpng tin chi ti6t ve ngin hirng do c6 d6ngcung c6p.mi c6 d3ng do kh6ng nhdn tluoc
ti6n, C6ng ty kh6ng phrii chiu tr6ch nhi6m vd khodn ti6n C6ng ty di chuy6n cho c6 d6ng
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ndy. ViQc thanh to6n co tuc <loi voi c6c c6 phi6u niem y6t/dang kj'giao dich tai So giao
dich chung kho6n co th6 duoc ti6n hdnh th6ng qua c6ng ty chung kho6n hoac T6ng C6ng
ty luu ky vi bu tru chung kho6n ViQt Nam.

6. C.an cu LuAt Doanh nghi6p, LuAt Chung kho6n, H6i tt6ng quin tri th6ng qua nghi
quy6t, quytit dinh x6c dinh m6t ngdy cp the de ch6t danh srich c6 d6ng. Can cir theo ngdy
do, nhirng nguoi dang ki' y6i t". crich c6 d6ng, ho{c nguoi so hiru c6c chung kho6n kh6c
duoc quyen nhdn c6 tuc bing tien m{t hodc c6 phi6u, nhin th6ng b6o ho{c tii li6u kh6c.

7. Cdc v6n d6 khric li6n quan d6n phAn ph6i lcyi nhuin dugc thgc hi6n theo quy dinh cua
phrlp lu4t.

XIV. TAI KHoAN NGAN HANG, NAM TAI CHiNH VA CHE Do KE ToAN
Diiju 50. Tiri khorin ngin hirng

l. C6ng ty mo tdi khoan tai cac ngin hdng Vi6t Nam ho[c t4i c6c chi nh6nh ngin hdng
nu6c ngodi duoc ph6p hoat dQng tai ViQt Nam.

2. Theo sp chAp thuin tru6c cua co quan c6 thAm quy6n, trong trudng hqp cAn thi6t, C6ng
ty c6 th6 mo tai khoin ngAn hing o nuoc ngodi theo c6c quy dinh cta phrip lu4t.

3. C6ng.ty ti6n hdnh tAt ca cac khoiin thanh to6n vd giao djch k6 torln th6ng qua c6c tdi
khoin ti6n Vi6t Nam hoic ngoai te tai ciic ngin hdng mi C6ng ty mo tii khoan.

Di6u 51. Nim tiri chfnh

Ndm tdi chinh cta Cdng ty bit dAu tu ngdy 0l th6ng 0l hing ndm vi kdt thuc vdo ngdy
31 th6ng l2 duong lich hing ndm. NIm tdi chinh diu ti€n bit dAu fi ngdy cAp GiAy chung
nhdn ddng ky doanh nghiCp vd k6t thuc vdo ngdy 3l thing 12 nd,m 2016.

Ditju 52. cho dO kri to6n

l. Ch6 dg k6 to6n C6ng ty su dung ln ch6 dq k6 to6n doanh nghiep hoac chd d6 ke to6n
dflc tht duoc co quan c6 thAm quy6n ban hdnh, ch6p thu6n.

2. C6ng ty lap.so s6ch k6 to6n bing ti6ng Vi6t vd lrru gi[' h6 so ke to6n theo quy dinh
phrlp luat ve tC to6n vi ph6p luat lien quan. Nhirng ho so niy phai chinh x6c, cip nhit,
c6 h0 thong vd phai du de chung minh vi giai trinh c6c giao dich cira C6ng ty.

3. C6ng ty su dgng don vi tidn tQ trong k6 to6n ld d6ng ViQt Nam. Trucrng hqp C6ng ty
c6 c6c nghiCp vg kinh ttl ph6t sinh chir ytiu bing rnot loai.ngo4i te thi duoc tu chon ngoai
t0 tl6 lim dcrn viti6n tQ trong kC to6n, chiu tr6ch nhiQrn v0 lua chon d6 truoc phip ludt vi
th6ng b6o cho co quan qudn ly thuti tryc ti6p.

XV. BAo cAo rAI cgiNH, BAo cAo THIJONG NrT,N vA TRACH NHTE,M
C6NC Bo THONG TIN
Di6u 53. Bio c6o tii chinh nim, bin ni6n vi quf

l. C6ng ty phii lip b6o crio tdi chinh ndm vi biio cilo tii chinh ndm phii duoc ki6m to6n
theo quy tlinh cua ph6p luat. C6ng ty c6ng UO Uao c6o tii chinh ndm dd duoc ki6m to6n
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theo quy dinh cua ph6p luat v6 c6ng bo th6ng tin tr6n thi truon1; chung khoin vi n6p cho
co quan nhi nu6c cr5 thdm quyen.

2.Bito ciio tiri chinh ndm phdi bao g6m dAy <tu c6c biio c6o, lrhu luc, thuy6t minh theo
quy dinh ph6p luAt v6 k6 todn doanh nghi6p. 86o c6o tii chin r ndm phii phin rinh m6t
cich trung thuc vi khrich quan tinh hinh hoat dQng cua C6ng t'r.

3. C6ng ty phii lip vd c6ng b6 c6c b6o c6o td.i chinh b6n ni6n dd so6t x6t vi b6o c6o tdi
chinh quy theo quy dlnh phSp luat vd c6ng b6 thong tin tr6n thi trucrng chrlng khorin vd
nop cho co quan nhi nuoc co thAm quy6n.

Diiiu 54. 86o c6o thulng ni6n

C6ng ty phii lip vi cong bo 86o c6o thuong ni€n theo c6c quy dinh ctra ph6p luit ve
chirng kho6n vi thi trucrng chirng kho6n.

XVI. KIEM TOAN C6NC TY
^.1 -- -..iureu 55. l(lem toan

l. Dai hoi dong c6 cl6ng chi dinh m6t c6ng ty.ki6m to6n d6c lAp hodc th6ng qua danh
s6ch c6c c6ng ty.kiem to6n doc lip vd uy quy6n cho Hoi d6ng quiin tri quy6t dinh lua
chon rnot trong so c6c don vi niy ti6n hdnh ki6rn toiin b6o c6o tai chinh cua Cong ty cho
ndm tii chinh ti6p theo dua tr6n nhirng didu khorin vd di6u ki6n thoa thuAn v6i H6i d6ng
qudn tri.

2.86o c6o kidm to6n duoc dinh kdm b6o c6o tii chinh ndm cu:i C6ng ty.

3. Ki6rn to6n vi6n dQc lAp thgc hi6n vi,Qc ki€rn to6n bdo c6o tdi chinh ctra C6ng ty duoc
tharn du c6c ctr6c hop Dai h6i d6ng c6 dong vd duoc quy6n nhtn c6c th6ng b6o vi c6c
th6ng tin.kh6c li€n cluan d6n cuQc hqp Dai h6i,tl6ng c6 d6ng v2 duoc ph6t bi6u y ki6n tai
dai h6i v0 ciic vAn dd co li€n quan d0n vi6c ki6m toiin b6o c6o -iri chinh cua C6ng ty.

xvil. oAu cOa DOANH NGHrt,P
Didu 56. Diu ciia doanh nghiQp

l. D6u bao g6nr d6u dugc ldm tai co so khic dAu ho4c d6ru du6i hinh thirc chir ky so theo
quy tllnh cua phdp luat vC giao dich di6n tu.

2. H6i d6ng quin tri quy6t tlinh loai dAu, s6 luong, hinh thuc vi nQi dung dAu cua C6ng
ty, chi nhinh, r'dn phong dai di6n cua C6ng ty (n6u c6).

3. Hgi d6ng quin tri, T6ng gi6m d6c su dung vi qu6n lj' dAu theo quy dinh cta ph6p luit
hien hdnh.

XVIII. GIAT THT COXG TY
Eiiju 57. Gif,i rh6 c6ng ty

l. C6ng ty c6 th6 bi giai th6 trong nhirng trucrng hgp sau:

a) Theo nghi quy6t, quyet dinh cira Eai hQi d6ng c6 tl6ng;

,/

/
/
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b) Bf thu h6i GiAy chung nhin tl6ng ky doanh nghi6p, tru truong hop Luit Qudn lj, thuti
c6 quy dinh kh6c;

c) C6c trucrng hgp kh6c theo quy dinh cua ph6p luat.

2.Yi€c giai thti C6ng ty tnrdc thoi h4n (kii ca thcri h4n dd gia han) do Dai hQi d6ng c6
tl6ng quydt dinh, H6i d6ng quin tri thgc hi€n. Quy6t dinh giai th6 ndy phAi duoc th6ng
b6o hodc phai dugc ch6p thudn boi co quan c6 thAm quy6n (n6u bit bu6c) theo quy dinh.

Eiiju 58. Thanh lf
l. Sau khi co quyrit dinh giai th6 C6ng ty, HQi d6ng quin tri phai thdnh lip Ban thanh ly
g6m 03 thdnh vien, trong d6 02 thinh vien do Dai h6i dong co d6ng chi dinh vd 0l thinh
vi6n do H6i dong quin tri chi dinh tu'01 c6ng ty kiem to6n doc lap. Ban,thanh ly chuAn
bi cic e.uV chO hoat dQng cta minh. Crlc thdnh vi6n cua Ban.thanh ly c6 th6 duoc lua chon
trong s6 nhdn vi6n cua COng ty hodc chuyen gia dQc llp. T6t cir circ chi phi ti6n quan d6n
thanh ly duqc C6ng ty uu ti6n thanh toin truoc c6c khoin no kh6c cua C6ng ty.

2.Ban thanh ly co tr6ch nhi6m b6o c6o cho Ccr quan ddng ky kinh doanh v6 ngdy thinh lAp

vd ngdy b[t tliu ho4t dQng. KC tu thoi di6rn d6, Ban thanh lj'thay rndt C6ng ty trong tAt ca
c6c c6ng vi6c li6n quan d6n thanh ly C6ng ty tru6c Toa 6n vd c6c co quan hinh chinh.

3. Ti6n thu duoc tu vi6c thanh ly rluqc thanh to6n theo thu tu sau:

a) C6c chi phi thanh ly;

b) CAc khodn no lucrng, tro cAp thoi viec, bdo hiern xd hQi vd cdc qrydn loi kh6c cua
nguoi lao ddng theo thoa u6c lao dQng tap th€ vd hop d6ng lao d6ng da ky ktit;

c) Nq thue;

d) C6c kho6n no kh6c cua C6ng ty;

d) Phin con l4i sau khi dd thanh to6n t6t ca cic khoin no tir muc (a) tliin (d) tr6n diy duoc
chia cho cic c6 d6ng. Cric c6 phin uu ddi dugc tru ti6n thanh to6n truoc.

xrx. GrAr QUYET TRANH CsAp NQr BQ
Eiiju 59. Girli quy6t tranh ch6p nQi bQ

l. Trucrng hqp ph6t sinh tranh chdp, khi6u nai li6n quan t6i hoat dQng cria C6ng ty, quy6n
vd nghTa vp cua cic c6 d6ng theo quy tllnh tai LuAt Doanh nghi6p, Di6u 16 c6ng ty, ciic
quy dinh phrip luat kh6c ho{c thoa thuAn giira:

a) C6 {l6ng voi C6ng ty;

b).C6 d6ng vdi Hoi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t, T6ng gi6rn doc, Ph6 T6ng gi6m d6c vi
Kd to6n trucrng;

Crlc b6n li6n quan c6 ging giai quy6t tranh ch6p do th6ng qua thuong luong vdhoa giii.
Tru truong hop tranh chdrp li6n quan toi Hoi d6ng quin tri ho{c Chu tich I-l6i d6ng quin
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tri, Chu tich Hoi dring quan tri chu tri viec giai quyet tranh chAl, vd y6u ciu tung b6n trinh
bdy cac th6ng.tin licn quan ddn tranh ch6p trong vong ba muoi (30) ngiy ldm vi6c k6 tu
ngdy tranh chip ph6t sinh. Truong hgp tranh chip li6n quan. toi Hoi d6ng quin tri hay

Chu tich Hoi d6ng quin tri, bdt cir b6n ndo cfrng c6 th6 yOu ciu chi dinh m6t chuy6n gia

dQc ldp ldrn tmng gian hoa giai cho qu6 trinh giai quy€t tranh r:hAp.

2. Truong hqp khong d4t dugc qrytiJ dinh hda giii trong vdng s6u (06) tuin tu khi bit
diu qurl trinh hoa giii hoflc n€u quy6t d.inh ctra trung gian hozL giii kh6ng dugc c6c b6n

chip nhan, mot b0n co th€ dua tranh chAp d6 ra Trong tdi hodc l'oa 6n.

3. Cttc b6n tu chiu chi phi c6 li6n quan toi tht tuc thuong lucnrg vd hoa giii. Vi6c thanh
to6n cic chi phi cira Toa 6n duoc thuc hi6n theo ph6n quytit cua Toa 6n.

XX. BO SUNG VA SUA DOI DIEU LE
Didu 60. Diiiu 16 c6ng ty

l. Vi6c sua d6i, b6 sung Di6u 16 ndy phrii duoc Dai h6i d6ng cO d6ng xem x6t, quytit d1ntr.

2. Truong hqp pt,6p luflt co quy clinh li6n quan rt6n ho4t d6ng :ua C6ng ty chua.duqc de

cAp trong bin Didu lQ ndy hodc trucrng hqp c6 quy dinh ph6p lui.t moi kh6c voi didu khoan
trong Di6u 16 niy thi 6p dung nhirng quy dinh do tl6 di6u chinh hoat dQng cria C6ng ty.

xxr. NGAY rrrErr LUC
Didu 6l.Ngiry hiQu lgc

l. Bin di6u 16 niy gom 21 muc, 61 di6u duoc Dai hQi d6ng co dOng C6ng ty c6 phin Chi6u
s6ng c6ng cQng TPIICM nh6t tri th6ng qua ngiy ... thring ... ndrn 2O2l t4iD1L h6i tl6ng c6

d6ng thucrng nr6n nirn202l vd cung chip thudn hiQu lgc todn r,dn cira Di6u lQ niy.

2. Di6u lQ ndy thay th6 Di6u 16 dd duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng thrrong ni6n ndm 2018 th6ng
qua vdo ngdy 2l th6ng 06 ndm 2018.

3. Didu lQ dtroc l6p thdnh muoi (10) bdn, co gi6 tri nhu nhau vi phni duoc ltru git t4i trq
so chinh cua Cdng ty.

4. Di6u 16 niy ld duy nh6t vd chinh thilc cua C6ng ty.

5.Citc bdn sao hoic trich luc Didu 16 c6ng ty c6 gi|tri khi co cht ky cua Chu tich H6i
-td6ng qudn tri hodc 16i thi6u ll2 t6ng s6 thdnh vi€n HQi d6ng q rin tri.

NGU'OI DAI DTE,N THEO PHAP LU 1\T

TONG GIAM DOC

HUVNH TRi DUNG
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cONG TY co PITAN
cHrEU sANc cOxc cONc rP. ucM

ceNG tton xA rrol cIIU Nctti,,r vrET NAM
DQc lAp - Tq'do - Hanh phric

So: 07 /TTr-BKS T1t. tIi Chi N{inh. ngti1, .10 thltng 06 nam 202t

TO TRiNIT
V0 vi6c thdng qua Quy ch6 nQi bQ v0 qudn tri C6ng ty

Kinh gri'i: D4i h6i d6ng c6 d6,rg

Clin cir Di0u lq t6 chuc va hoat ctorrg cr.ra Cirng ty co phan Chi€u sdng cdng cong
thdnh ph6 I:lO Chi Minh sua d6i, bd surrg rll rJtrvc Dai hoi dong co dong thong qua ngdy
2ll06l2}lti (sau d6y goi li Di0u 16 201 tt):

C[n cri Quy ch6 nOi b0 ve quan tri Cdng ty cld duoc Dai h6i d6ng c6 dong thong qua
ngiy 2l 0612018 (sau ddy goi la Quy ch0 201 lt);

Cdn cri' l--uit Doanlr nghicp sd 591?"020lQII l4 cluoc Quoc hoi nuoc Cdng hoa xa h6i
chir nghia ViCt Narn th6ng qua ngdy l'7 10612020 vii co hi0u h,rc tu ngdy 0 I l0l12021 ,

Cdn cu LuAt chrnrg khodn s6 SqiZOl 9/QH l4 duoc Qu6c hoi nrroc Cong hoa xi h6i

chu nghia Viet Nam thong qua ngdy 26 11 2019 va co hi0u luc tu ngay 0ll0ll202l;'

CIn ctr Nghi dinh sf, t-SSTZOZOND-C'P ngaiy 3 lll2l2020 cria Chinh phui c6 hi0u lsc
ru ngay 01101,2021:

Can cu Th6ng t,r 16 96i2020/TT-llT(J ngdy l6tlll2020 cua BQ Tii chinh, co hiQu

luc tu ngdy 0l l0ll202l;

Theo do, tai klroan 2 Di6u 270 Nghi ctinh s6 155/20201ND-CP ngiy 3111212020
c6 quy dplh "Quy ch6 n6i bo r,0 qudn tri cong ty clugc l-loi clong quAn tri xAy clung. trinh
DAi hQi ddng co dong thOrrg qua. Quy chC noi Lr6 'u',0 quiin tri cong ty khong clugc trhi vdi
quy dinh cua ph6p ludt vi Dieu lQ cong ty."

Hc-,i d6ng qudn tri Ct)ng ty co phin ( hrcu sAng cong cQng TPHCM dd soan thao

Du thdo Quy chd nOi h0 ve qudn tri Cong ty thco rliu hr"Lirng din cua Nghi dinh s6

I 55/20201ND-CP ngay 3 I I 12t2020

Kinlr trirrh Dai hoi dorrg co dorrs rcln xct. tlro Llil. ilt

No'i nhQn:
- Nhu trcn;
- Luu.

UAN

iIIANil PH(]

lo crritluH

n VIn l'Iirng
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

_______________ 
 

Số:            /QĐ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 
_______________________________________ 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2021 
 

QUYẾTăĐ卯NH 
Về vi羽c ban hành Quy ch院 n瓜i b瓜 về qu違n tr 鵜 Công ty 

Công ty c鰻 ph亥n Chi院u sáng công c瓜ng thành ph嘘 H欝 Chí Minh 
________________ 

CHỦ T卯CH HỘIăĐỒNG QU謂N TR卯  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày     
tháng     năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số      /NQ-ĐHĐCĐ ngày      /      /2021, trong đó có thông 
qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

QUYẾTăĐ卯NH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Chiếu 
sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, 
Kế toán trưởng và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Hội đồng quản trị; 
- Ban Kiểm soát; 
- Ban Tổng giám đốc; 
- Lưu. 
 

TM. H ỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

CHỦ T卯CH  

 

 

Tr 亥năVĕnăHùng 
 

 

Dfghj jkkgkdgj  

 



 
 

CỌNGăTYăCỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGă 
THĨNHăPHỐăHỒăCHệăMINH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dự th違o 
QUY CHẾ NỘI BỘ V陰 QU謂N TR卯 

CÔNG TY 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp.HCM, tháng … năm 2021 
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CHƯ愛NGă1ă 
QUYăĐ卯NH CHUNG 

 

Điều 1. Ph衣măviăđiều ch雨nhăvƠăđ嘘iăt逢嬰ng áp d映ng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội 
dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, 
miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám 
đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện 
hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy 
chế này. 

Điều 2. Gi違i thích thuật ngữ và chữ vi院t tắt 
- Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám 

đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định 
của Điều lệ công ty.  

- Công ty: là Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

- HĐQT: là Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn Chiếu sáng công cộng TPHCM 

- 永ng cử: là tự đề cử 

- BKS: là Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM 

- VSD: là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

- Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền) 

- Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 
định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

  



3 
 

CHƯ愛NGă2 
ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNG 

 
I. QUYăĐ卯NHăĐỐI V閏IăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNGăTHỌNGăQUAăNGH卯 QUYẾT 
B稲NG HÌNH TH 永C BI韻U QUYẾT TẠI CUỘC H窺PăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNG 
M映c 1. Vai trò, quyềnăvƠănghƿaăv映 c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, 
Điều 15 Điều lệ công ty. 

M映că2.ăQuyăđ鵜nh về trình t ự, th栄 t映c về tri 羽u tập và biểu quy院t t衣iăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 
đông 
Điều 3. Thẩm quyền tri 羽u tậpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 14 Điều lệ công ty) 

1. Thẩm quyền tri 羽u tậpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăth逢運ng niên: Đại hội đồng cổ đông 
họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền tri 羽u tậpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăb医tăth逢運ng: 
a) HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày 

kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định 
tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

b) Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 
theo, Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, 
tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc 
triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này 
không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 
Luật Doanh nghiệp. 

Điều 4. Nhân sự Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; khoản 2 Điều 20 
Điều lệ công ty) 
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1. Ch栄 t丑aăvƠăĐoƠnăCh栄 t丑a:  

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản 
trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 
hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng 
quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. 
Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại 
hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu 
bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số 
phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách 
hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn 
của đa số người dự họp. 

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 
hợp lý khác; 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 
không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển 
bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra 
khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

đ) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 
dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 
được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

e) Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.  

g) Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.  

h) Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự 
kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

i) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập 
thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 
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2. Th逢ăkỦăđ衣i h瓜i:  

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b) Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phi院u:  

a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 
của chủ tọa cuộc họp; 

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểmătraăt逢ăcáchăc鰻 đông: 

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ 
cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành 
viên.  

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 
- Trưởng Ban kiển tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ 

đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có 
quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 

Điều 5. Lập Danh sách c鰻 đôngăcóăquyền dự h丑p và thông báo về vi羽c ch嘘t danh 
sách c鰻 đôngăcóăquyền tham dự h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực hiện quyền 
của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy 
định tại Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Điều 6. Thông báo tri羽u tậpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 
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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 là 21 ngày trước ngày 
khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối 
với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên 
lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công 
ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo 
quy định của Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 
- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với 

từng vấn đề trong chương trình họp; 
- Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 
4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông 

báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 
trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ 
nơi, cách thức tải tài liệu. 

Điều 7. Ch逢挨ngătrình,ăn瓜iădungăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 
Điều 3 Quy chế này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải 
công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy 
định tại Điều 6 Quy chế này; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 
quyền dự họp; 

g)   Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố 
trên trang thông tin điện tử của Công ty và 曳y ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ 
đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai 
mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 
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lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề 
sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang 
thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông 
báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn 
bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty có 
quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước 
ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 
phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông 
là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 
chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và 
vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ 
phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 
tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương 
trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 8. Cách thứcăđĕngăkỦ,ă栄y quyền tham dự Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16 Điều lệ công 
ty; Khoản 1, 2, 6 Điều 20 Điều lệ công ty) 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông: 

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại 
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký 
tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) 
về Công ty. 
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b) Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức 
đã ghi trong thông báo, bao gồm: 

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 
- 曳y quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân 

thủ quy định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được 
cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết /bầu cử được uỷ quyền 
cho mỗi đại diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện 
tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui 
định của Pháp luật. 

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để 
cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt 
nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy 
định tại Điều 16 Điều lệ Công ty; 

b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo 
quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức 
được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, 
thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi 
đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn 
bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 
(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

c) Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn 
có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự; 

- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
- Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 
trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào 
ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
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Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 
thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo 
trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy 
quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 
đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội 
đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc 
biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 
Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết 
được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. 
Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại 
hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị 
của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ 
đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy 
quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 
gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm 
dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được 
biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 9. Cácăđiều ki羽n ti院n hành h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
trên 50% tổng số cổ phần có quyền 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 thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 
hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết trở lên. 

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

Điều 10. Hình thức thông qua ngh鵜 quy院tăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 Điều lệ công ty) 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 
quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp 
luật hiện hành.   

Điều 11. Các n瓜iădungăđ逢嬰c thông qua t衣iăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 15 Điều lệ công ty) 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 
2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 
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3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán 
viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 
5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 
8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 
9. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
10.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 
12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
13. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 
14. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; 
15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
16. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
17. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ; 
18. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
19. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 
của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

21. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 
trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 12. Biểu quy院t thông qua các v医năđề t衣i đ衣i h瓜i  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại 
hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và 
gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). 
Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu 
quyết, Phiếu biểu quyết Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu 
và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 
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2. Quyăđ鵜nh về tính h嬰p l羽 c栄a phi院u biểu quy院t và phi院u b亥u cử 

a) Phi院u biểu quy院t:  

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, 
không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy 
định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết 
tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm 
phong thùng phiếu. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 
một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu 
biểu quyết hợp lệ 

b) Phi院u b亥u cử 

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không 
tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; 
phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu 
trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: 
+ Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ 
+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu; 
+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn 
hơn tổng số phiếu được phép bầu; 
+ Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty 
quy định. 

Điều 13. Cách thức b臼 phi院u biểu quy院t  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, 
bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 
kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết 
hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức b臼 phi院u biểu quy院t 

a) Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu 
quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. 
Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không 
tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn 
đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết 
Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu 
quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban 
kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết 
tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ. 
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b) Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu 
biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án ắTán thànhẰ, 
ắKhông tán thànhẰ, ắKhông có ý kiếnẰ được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh 
dấu ắẰ hoặc ắẰ vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại 
hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo 
hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại 
biểu. 

c) Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 31 quy chế này. 

Điều 14. Cách thức b臼 phi院u b亥u cử  
(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 
- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty; 
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
2. Các hình thức b臼 phi院u b亥u cử 

a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 
hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu; 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc 
một số ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên 
hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước 
khi bỏ vào thùng phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để 
được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu 
được hướng dẫn cụ thể như sau: 
+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu; 
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu  
hoặc  vào ô  của các ứng viên tương ứng; 
+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu 
bầu vào bên cạnh tên của các ứng viên tương ứng. 

L逢uăỦ:ăTrong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô  vừa ghi số lượng ở ô ắSố phiếu 
bầuẰ thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô ắSố phiếu bầuẰ. 

- Nguyên tắc trúng cử: 
+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.  
+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 
số phiếu được bầu ngang nhau. 
+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu 
cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 



13 
 

b) Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 
Điều 13 Quy chế này. 

c) Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại điều 31 quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phi院u  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán 
thành, không tán thành, không có ý kiến. 

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định 
tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 

Điều 16. Điều ki羽năđể ngh鵜 quy院tăđ逢嬰c thông qua 
(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 
65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường 
hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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 tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e)  Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 
khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết 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, thủ tục triệu 
tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ công ty. 

Điều 17. Thông báo k院t qu違 kiểm phi院u  
(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng 
vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 
họp. 

Điều 18. Cách thức ph違năđ嘘i quy院tăđ鵜nh c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 132 và Điều 151 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc 
thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu 
công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, 
địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công 
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ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

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

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 115 của Luật này có quyền yêu 
cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 19. Lập Biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi 
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể 
lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không 
có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

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

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên 
bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản 
trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi 
rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 
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3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 
bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 20. Công b嘘 Ngh鵜 quy院t, Biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 
ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công 
bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

II. QUYăĐ卯NHăĐỐI V閏IăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNGăTHỌNGăQUAăNGH卯 QUYẾT 
B稲NG HÌNH TH 永C L遺Y Ý KI ẾN B稲NGăVĔNăB謂N 
Điều 21. Tr逢運ng h嬰păđ逢嬰c l医y ý ki院n c鰻 đôngăbằngăvĕnăb違n  
(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 

Điều 22. Trình t ự, th栄 t映c h丑p Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăthôngăquaăNgh鵜 quy院t bằng 
hình thức l医y ý ki院n bằngăvĕnăb違n 
(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ công ty) 

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu 
và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

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

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Mục đích lấy ý kiến; 
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ 
sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 
tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 
của từng loại và số phiếu biểu quyết/ của cổ đông; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 
- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b) Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, 
fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là 
cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của 
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cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ 
bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy 
ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, 
thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 
không tham gia biểu quyết. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 
kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề,; 
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám 

sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 
chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu 
không trung thực, không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

a) Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể 
thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, 
kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

b) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá 
trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu:  

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 
tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 
của Công ty. 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu 
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Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 
nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty. 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

III. QUYăĐ卯NHăĐỐI V閏IăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNGăTHỌNGăQUAăNGH卯 QUYẾT 
B稲NG HÌNH TH 永C HỘI NGH 卯 TR衛C TUYẾN 
Điều 23. Thông báo tri羽u tập h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngătrực tuy院n 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 24. Cách thứcăđĕngăkỦăthamădự Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngătrực tuy院n 
Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 
bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  
- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập 

theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công 

ty.  
2. Yêu cầu kỹ thuật:  

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được 
cung cấp theo quy định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất 
kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 25. Cung c医păthôngătinăđĕngănhập và thực hi羽n b臼 phi院uăđi羽n tử 
1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật 

khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông 
báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách 
nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để 
đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống 
bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký 
này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có 
thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức 
cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên 
thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 
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3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác 
(nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo 
nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 26. Vi羽c 栄y quyềnăchoăng逢運iăđ衣i di羽n dự h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngătrực tuy院n 
1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế này. 
2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực 
tuyến, đặc biêt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và 
địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định 
danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn 
các điều kiện sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành 
thực hiện ủy quyền trực tuyến.  

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ 
tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính 
thức. 

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính 
thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. 
Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty 
nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu 
quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến. 

Điều 27. Điều ki羽n ti院n hành 
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 28. Th違o luận t衣iăĐ衣i h瓜i đ欝ng c鰻 đôngătrực tuy院n 
a) Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 
vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận; 
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại 

quy chế làm việc của đại hội; 
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và 

chuyển cho Chủ tọa. 

b) Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ 
định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp 
tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau. 
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Điều 29. Hình thức thông qua Ngh鵜 quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngătr ực tuy院n 
Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu 

điện tử.  

Điều 30. Cách thức b臼 phi院u trực tuy院n 
a) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 
hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài 
đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 
nhận kết quả. 

b) Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn 
đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu 
vào ô ắBầu dồn phiếuẰ hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô ắSố phiếu bầuẰ của các ứng 
viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau 
đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết 
quả. 

c) Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 
dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem 
như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 
có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử 
với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu 
quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 
biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề 
phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu 
đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử 
của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.  

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với 
(lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời 
gian kiểm phiếu bầu cử. 

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. 
Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ 
trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác 
nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không 
ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 31. Cách thức kiểm phi院u trực tuy院n 
Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi 

nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và 
biểu quyết không ý kiến. 
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Điều 32. Thông báo k院t qu違 kiểm phi院u 
Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 31 Quy chế này, Ban 

kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề 
theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố 
ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 33. Lập biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
- Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm 

Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt 
Nam. 

- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại 
Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 34. Công b嘘 Ngh鵜 quy院t, Biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUYăĐ卯NHăĐỐI V閏IăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐỌNGăTHỌNGăQUAăNGH卯 QUYẾT 
B稲NG HÌNH TH 永C HỘI NGH 卯 TR衛C TIẾP KẾT H営P V閏I TR衛C TUYẾN 
Điều 35. Thông báo tri羽u tập h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 36. Cách thứcăđĕngăkỦăthamădự Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 25 Quy chế này. 

Điều 37. Vi羽c 栄y quyềnăchoăng逢運iăđ衣i di羽n dự h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 38. Điều ki羽n ti院n hành 
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 39. Hình thức thông qua ngh鵜 quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế này. 

Điều 40. Cách thức b臼 phi院u 
Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 41. Cách thức kiểm phi院u 
Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 42. Thông báo k院t qu違 kiểm phi院u 
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 43.  Lập biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế này. 

Điều 44. Công b嘘 Ngh鵜 quy院t, Biên b違n h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 
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CHƯ愛NGă3ă 
HỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

 

M映că1.ăQuyăđ鵜nh chung 
Điều 45. Vai trò, quyềnăvƠănghƿaăv映 c栄aăHĐQTă 
(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi 

liên quan đến công ty; 
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy 

định nội bộ của công ty; 
4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại 
Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị 
công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 
tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 
8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 
9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 
10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp 
luật chứng khoán về công bố thông tin. 

11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế  nội bộ về quản trị 
công ty. 

Điều 46. QuyềnăvƠănghƿaăv映, trách nhi羽m c栄aăthƠnhăviênăHĐQT  
(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 
khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty 
trong đó có quyền được 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. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các 
nghĩa vụ sau: 
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a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 
của cổ đông và của công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được 
đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 
Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty 
con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 
thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 
giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc 
là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy 
định của pháp luật. 

M映c 2 – Quyăđ鵜nh về Đề cử, 永ng cử, B亥u, Mi宇n nhi羽m và Bãi nhi羽măthƠnhăviênăHĐQTă 
Điều 47. S嘘 l逢嬰ng, nhi羽m kỳ vƠăc挨ăc医u thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 HĐQTă 
(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. 
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. 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. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên 
Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội 
đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của 
Hội đồng quản trị; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 
trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại 
Điều 160 Luật Doanh nghiệp; 

c) Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy 
định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 48. Tiêu chuẩnăvƠăđiều ki羽năThƠnhăviênăHĐQTă 
 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 
Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. 
3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 
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Điều 49. Đề cử, ứng cử thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜  
(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; khoản 1,2,3 Điều 25 Điều 
lệ công ty) 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền 
biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một 
(01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% 
đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 
cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng 
viên; từ 80 đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc 
tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản 
trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 50. Cách thức b亥uăthƠnhăviênăHĐQT 
(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy 
định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 
các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy 
chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

Điều 51. Cácătr逢運ng h嬰p mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m, thay th院 và b鰻 sung thành viên H瓜i 
đ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 
sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh 
nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 
đây: 
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a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội 
đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 
hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

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

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

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên 
mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần 
nhất. 

Điều 52. Thông báo về b亥u, mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 
của Luật hiện hành. 

Điều 53. Cách thức gi噂i thi 羽u ứng viên thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 
đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 
ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng 
văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 
kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty 
nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội 
đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 
nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích 
có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 54. B亥u, bãi nhi羽m, mi宇n nhi羽m Ch栄 t鵜ch H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty) 
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1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 
số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 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, chủ trì và làm 
chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

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

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 
nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người 
được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang 
chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất 
năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành 
viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản 
trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới 
của Hội đồng quản trị. 

M映c 3 – Thùălao,ăl逢挨ngăth逢ởng và l嬰i ích khác c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Điều 55. Thùălao,ăth逢ởng và l嬰i ích khác c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 
và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao 
công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao 
cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội 
đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 
việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản 
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trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng 
lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định 
của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, 
ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc 
tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban 
của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau 
khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 
phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

M映c 4 – Quyăđ鵜nh về trình t ự và th栄 t映c t鰻 chức h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Điều 56. S嘘 l逢嬰ng cu瓜c h丑p t嘘i thi ểuătheoătháng/quỦ/nĕm 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 
triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc 
tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số 
để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

Điều 57. Cácătr逢運ng h嬰p ph違i tri 羽u tập h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 b医tăth逢運ng 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 
đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định 

2. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu 
rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 
hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản 
trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị 
có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

Điều 58. Thông báo h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜  và quyền dự h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 c栄a 
thành viên Ban kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 
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1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp hoặc ít hơn nếu 
xảy ra trường hợp cần thiết phải tổ chức họp Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp 
phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận 
và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và 
phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 
tiện điện tử hoặc phương thức khác Hội đồng quản trị thống nhất và bảo đảm đến được địa 
chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 
liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội 
đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết. 

Điều 59. Điều ki羽n t鰻 chức h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự 
họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành 
viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 
dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa 
số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 60. Cách thức biểu quy院t 
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 
trường hợp sau đây: 

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

b) 曳y quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 
thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị 
chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 
chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá 
nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 
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b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 
hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích 
đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản 
trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội 
đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c) Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 
đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không 
tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ 
trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa 
được công bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

đ) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp 
đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết 
bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc 
họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. 
Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan 
có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội 
đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội 
đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ 
có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn 
bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

6. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết 
này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

7. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 
giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở 
những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

- Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 
- Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời; 
- Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 
Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là ắcó mặtẰ tại 
cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 
đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng 
các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 
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Điều 61. Cách thức thông qua ngh鵜 quy院t c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về 
phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 62. Vi羽c 栄y quyềnăchoăng逢運i khác dự h丑p c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 
quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 
chấp thuận. 

Điều 63. Lập biên b違n h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Các cuộc họp 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 lập thêm bằng 
tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 
họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 
họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người ghi 
biên bản. 

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

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

Những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 
tại trụ sở chính của công ty. 
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Điều 64. Thông báo ngh鵜 quy院t, quy院tăđ鵜nh c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của hiện hành. 

M映c 5 - Các tiểu ban thu瓜c H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
Điều 65. Các tiểu ban trực thu瓜căHĐQT 
(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách 
phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 
viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm 
thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng 
quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành 
viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản 
trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị 
quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 
thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội 
đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 
Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

M映c 6 - Lựa ch丑n, b鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽măNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 
Điều 66. Tiêu chuẩn c栄aăNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 
(Căn cứ khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 
được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty 

Điều 67. Vi羽c b鰻 nhi羽măNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 
(Căn cứ khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công 
ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty 
có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh 
nghiệp. 

Điều 68. Cácătr逢運ng h嬰p mi宇n nhi羽măNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 
1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 

không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 
2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông. 

Điều 69. Thông báo b鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽măNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 công ty 
Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công 

ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và 
quy định của luật hiện hành. 

Điều 70. QuyềnăvƠăNghƿaăv映 c栄aăNg逢運i ph映 trách qu違n tr 鵜 Công ty 
(Căn cứ khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty) 
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Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 
theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 
pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 
thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

CHƯ愛NGă4ă 
BAN KI 韻M SOÁT 

 

M映că1.ăQuyăđ鵜nh chung 
Điều 71. Vai trò, quyền,ănghƿaăv映 c栄a Ban kiểm soát, trách nhi羽m c栄a thành viên 
Ban kiểm soát  
 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp 
luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong đó có 
quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công 
ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của 
doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu 
của thành viên Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 
lệ công ty, Quy chế hoạt đông Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a) Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 
được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán 
viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
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c) Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác; 

d) Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông; 

đ) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, 
Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ, 
yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để 
công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

g) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP. 

M映că2.ăQuyăđ鵜nh về Nhi羽m kỳ, s嘘 l逢嬰ng, thành ph亥n,ăc挨ăc医u thành viên Ban kiểm 
soát 
Điều 72. S嘘 l逢嬰ng, nhi羽m kỳ, thành ph亥năvƠăc挨ăc医u thành viên Ban kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 1 Điều 38 Điều 
lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người  
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. 
3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 
4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban 
kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm 
soát viên thường trú tại Vi ệt Nam. Trưởng Ban kiểm soát  phải có bằng tốt nghiệp 
đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn 
khác cao hơn. 

5. 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 73. Tiêu chuẩnăvƠăđiều ki羽n c栄a thành viên Ban Kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 38 Điều 
lệ công ty) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp; 



33 
 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 
lao động của công ty; 

đ) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực 
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 
lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công 
ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 02 Điều 169 của Luật Doanh 
nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 
chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 
chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 74. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều 37 Điều lệ công ty) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại 
khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 
có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm 
soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 
tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 
từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% 
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên; từ 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến 
dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không 
đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc 
tổ chức đề cử tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Quy chế này. Việc Ban 
kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước 
khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 75. Cách thức b亥u thành viên Ban Kiểm soát 
 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, khoản 2 
Điều 21 Điều lệ công ty) 

Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 
đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều 
lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 
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thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 
có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử, Quy 
chế hoạt đông Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

Điều 76. Cácătr逢運ng h嬰p mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m thành viên Ban Kiểm soát 
 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định 
tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

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

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

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 77. Thông báo về b亥u, mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m thành viên Ban Kiểm soát 
Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 
của luật hiện hành. 

Điều 78. Tiềnăl逢挨ngăvƠăquyền l嬰i khác c栄a thành viên Ban kiểm soát 
(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 
tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban 
kiểm soát; 

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

3. Tiền lương 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, quy định 
khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài 
chính hằng năm của công ty. 
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CHƯ愛NGă5 
TỔNGăGIÁMăĐỐC 

 
Điều 79. Vai trò, trách nhi羽m, quyềnăvƠănghƿaăv映 c栄a T鰻ngăGiámăđ嘘c 
(Căn cứ khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 
chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 
trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 
mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức 
danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 
người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 80. Nhi羽m kỳ, tiêu chuẩnăvƠăđiều ki羽n c栄a T鰻ngăGiámăđ嘘c 
(Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 3 
Điều 35 Điều lệ công ty)  

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

Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm 
soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện 
phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

Điều 81. 永ng cử,ăđề cử T鰻ngăGiámăđ嘘c 
Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc 

theo đúng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 
và trình lên HĐQT xem xét khi Công ty có nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 
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Điều 82. B鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽m, ký h嬰păđ欝ng, ch医m dứt h嬰păđ欝ngăđ嘘i v噂i T鰻ng 
Giámăđ嘘c 
 (Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 35 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc. 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 
quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều 
khoản của hợp đồng lao động được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều 
lệ công ty.  

Điều 83. Thông báo b鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽m, ký h嬰păđ欝ng, ch医m dứt h嬰păđ欝ngăđ嘘i v噂i 
T鰻ngăGiámăđ嘘c 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách 
nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định 
của luật hiện hành. 

Điều 84. Tiềnăl逢挨ngăvƠăl嬰i ích khác c栄a T鰻ngăGiámăđ嘘c 

  (Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 34 Điều lệ công ty)  

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám 
đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông tại cuộc họp thường niên. 

CHƯ愛NGă6 
CÁC HOẠTăĐỘNG KHÁC 

 

M映c 1 – Quyăđ鵜nh về ph嘘i h嬰p ho衣tăđ瓜ng giữa H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜, Ban kiểm soát và 
T鰻ngăGiámăđ嘘c 
Điều 85. Th栄 t映c, trình tự tri 羽u tập, thông báo m運i h丑p, ghi biên b違n, thông báo k院t 
qu違 h丑p giữaăHĐQT,ăBanăkiểm soát và T鰻ng Giám đ嘘c 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa 
HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập 
họp HĐQT được quy định tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 86. Thông báo Ngh鵜 quy院t/ Quy院tăđ鵜nh c栄aăHĐQTăchoăBanăkiểm soát  
(Căn cứ quy định tại khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến 
cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.  



37 
 

Điều 87. Thông báo Ngh鵜 quy院t/ Quy院tăđ鵜nh c栄aăHĐQTăchoăT鰻ngăGiámăđ嘘c 
Nghị quyết/Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn 

và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám 
đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 88. Cácătr逢運ng h嬰p Ban kiểm soát  và T鰻ngăGiámăđ嘘căđề ngh鵜 tri 羽u tập h丑p 
HĐQTăvƠănhững v医năđề c亥n xin ý ki院năHĐQT 
(Căn cứ quy định tại điểm h khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 
288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a) Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 
doanh nghiệp; 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động 
của công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện hành 
và Điều lệ công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện 
thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty 
nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục 
hậu quả; 

b) Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ công ty 
không được thực thi; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những người 
điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT 
nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục 
hậu quả. 

2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

a) Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

b) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 
quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc 
lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

d) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên 
quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 
chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ, các quy chế 
của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

đ) Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân 
đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) 
cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua; 

e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
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g) Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo; 

h) Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 89. Báo cáo c栄a T鰻ngăGiámăđ嘘c v噂iăHĐQTăvề vi羽c thực hi羽n nhi羽m v映 và quyền 
h衣năđ逢嬰c giao 
(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC, khoản 4 Điều 35 Điều lệ 
công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế 
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng 
cổ đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 
4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, 

cộng đồng, người lao động; 
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền khác;  
6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 90. Ki ểm điểm vi羽c thực hi羽n ngh鵜 quy院t và các v医năđề 栄y quyền khác c栄aăHĐQTă
đ嘘i v噂i T鰻ngăGiámăđ嘘c 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được 
giao theo quy định tại Điều 81 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực 
hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 91. Các v医năđề T鰻ngăGiámăđ嘘c ph違i báo cáo, cung c医p thông tin và cách thức 
thôngăbáoăchoăHĐQT,ăBKS 
(Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, khoản 3 
Điều 43, Điều 45 Điều lệ công ty) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo 
cho HĐQT 

a) Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; 

b) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công 
ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 
chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của 
pháp luật. 

c) Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 
bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

2. Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 
167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh 
nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn 
theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch 
phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng 
có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc 
nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp 
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đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường 
hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có 
lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

3. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo 
cho BKS 

a) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành 
được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành 
viên HĐQT; 

b) Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính 
xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh 
của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát; 

c) Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 92. Ph嘘i h嬰p ho衣tă đ瓜ng kiểmă soát,ă điều hành, giám sát giữa các thành viên 
HĐQT,ăcácăkiểm soát viên và T鰻ngăGiámăđ嘘c theo các nhi羽m v映 c映 thể c栄a các thành 
viên nêu trên 

1. Ph嘘i h嬰p ho衣tăđ瓜ng giữaăBKSăvƠăHĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ 
thể như sau:  

a) Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của 
HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

b) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự 
và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

c) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không 
trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp 
HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, 
BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại 
hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý 
kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 
gần nhất; 

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm 
Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với 
HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

đ) Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công 
ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 
chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của 
pháp luật; 

e) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì 
BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày so với ngày 
dự định nhận được phản hồi; 
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g) Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm 
việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

2. Ph嘘i h嬰p ho衣tăđ瓜ng giữa BKS và T鰻ngăGiámăđ嘘c :  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám 
đốc  (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các vấn đề mà 
các Kiểm soát viên quan tâm; 

b) Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản 
(không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc  để 
có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc  trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ 
và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám 
đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan 
điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm 
báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c) Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu 
liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

d) Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo 
tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải được 
gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời gian dự định 
nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của 
công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

đ) Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 
quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được gửi 
đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định nhận 
được phản hồi. 

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

3. Ph嘘i h嬰p ho衣tăđ瓜ng giữa T鰻ngăGiámăđ嘘căvƠăHĐQT: T鰻ngăGiámăđ嘘călƠăng逢運i 
thay mặtăăđiều hành ho衣tăđ瓜ng c栄aăCôngăty,ăđ違m b違o Công ty ho衣tăđ瓜ng liên t映c 
và hi羽u qu違.  

a) Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty , 
Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước 
ngày nội dung đó cần được quyết định;  

b) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc 
tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng 
và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến 
quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 
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quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế 
của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; 

d) Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công 
ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 
chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của 
pháp luật; 

đ) Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế này 
HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định nhận 
được phản hồi của HĐQT. 

M映c 2 – Quyăđ鵜nh về đánhăgiáăhƠngănĕmăđ嘘i v噂i ho衣tăđ瓜ng khen th逢ởng và kỷ luật 
đ嘘i v噂i thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜, thành viên Ban kiểm soát, T鰻ngăGiámăđ嘘c và 
cácăng逢運iăđiều hành doanh nghi羽p khác 
Điều 93. Quyăđ鵜nh về vi羽căđánhăgiáăho衣tăđ瓜ng c栄aăThƠnhăviênăHĐQT,ăKiểm soát viên, 
T鰻ngăGiámăđ嘘căvƠăng逢運iăđiều hành khác 

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các 
đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác. 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của người điều hành 
doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi 
tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết 
định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: 
quyền lợi của các bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt 
được, v.v….  

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh 
giá đã được thiết lập/các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt 
động thành viên HĐQT.  

4. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo phương 
thức được đề cập tại cơ cấu tổ chức và hoạt động của BKS. 

5. Việc đánh giá hoạt động của người điều hành khác thực hiện theo các quy định nội 
bộ hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những người điều hành này. 

Điều 94. Khenăth逢ởng 
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng chính sách khen thưởng. Việc khen thưởng được 

thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 95 của Quy chế này. 
2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty) hoặc các hình thức khác 
do HĐQT hoặc Tiểu ban Lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ 
do Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm 
quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT, kiểm soát viên sẽ do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định.. 

4. Đối với đối tượng là người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được 
trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen 
thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ 
đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua. 



42 
 

Điều 95. Kỷ luật  
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của 

việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức. 
2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp không hoàn 

thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ 
phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.  

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện 
nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì 
tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp 
gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

CHƯ愛NGă7 
S盈AăĐỔIăQUYăĐ卯NH V陰 QU謂N TR卯 CÔNG TY 

 

Điều 96. B鰻 sung và sửaăđ鰻iăQuyăđ鵜nh về qu違n tr 鵜 Công ty 
1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

xem xét và quyết định. 
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những 
quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những 
quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của 
Công ty. 

CHƯ愛NGă8 
NGÀY HI ỆU L衛C 

 

Điều 97. Ngày hi羽u lực 
1. Quy chế này gồm 08 Chương, 97 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua ngày … tháng … 
năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty. 
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 

HĐQT. 

 

 

  

TM. H ỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 
CHỦ T卯CH 

 
 
 
 

Tr 亥năVĕnăHùng 
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CÔNG TY CỔăPHẦNă 
CHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

_______________ 
 

Số:            /QĐ-HĐQT 

CỘNGăHọAăXĩăHỘIăCHỦăNGHĨAăVIỆTăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 
_______________________________________ 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2021 
 

QUYẾTăĐ卯NH 
Vềăvi羽căbanăhƠnhăQuyăch院ăho衣tăđ瓜ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

Côngătyăc鰻ăph亥năChi院uăsángăcôngăc瓜ngăthƠnhăph嘘ăH欝ăChíăMinh 
________________ 

 
CHỦăT卯CHăHỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯ă 

CÔNG TY CỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công 
cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua ngày     tháng     năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số      /NQ-ĐHĐCĐ ngày      /      /2021, trong đó có 
thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 

QUYẾTăĐ卯NH: 
Điềuă1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 
Điềuă2.ăCác thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Hội đồng quản trị; 
- Ban Kiểm soát; 
- Ban Tổng giám đốc; 
- Lưu. 
 

TM. HỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯 
CHỦăT卯CHă 
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Dựăth違o 
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HỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯 
CỌNGăTYăCỔăPHẦN 

CHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTPHCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tp.HCM, tháng … năm 2021 
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CỌNGăTYăCỔăPHẦN 
CHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

CỘNGăHọAăXĩăHỘIăCHỦăNGHĨAăVIỆTăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 

 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021 

 

QUYăCHẾ 
HOẠTăĐỘNGăCỦAăHỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯 

CỌNGăTYăCỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 
(Ban hành hèm theo Quyết định số            /QĐ-HĐQT ngày       /      /2021 
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM  

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày    /     /2021) 
 

CHƯ愛NGăI 
QUYăĐ卯NH CHUNG 

Điều 1. Nhữngăcĕnăcứ pháp lý 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TP.HCM (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây: 

1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

2. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày … tháng … năm 2021. 

Điều 2. Ph衣măviăđiều ch雨nhăvƠăđ嘘iăt逢嬰ng áp d映ng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên 

tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng 
quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng:  
Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 3. Gi違i thích từ ngữ 

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ của Công ty thì mặc nhiên được 
hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết 
tắt dưới đây sẽ có nghĩa như sau: 

- Công ty: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

- Luật Doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 
- Điều lệ hoặc Điều lệ Công ty: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ 

phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM, bao gồm mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm 
sau khi được thông qua hợp lệ. 

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 
là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có quyền và nghĩa vụ quy định cụ thể trong 
Điều lệ Công ty. 



2 
 

- Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ 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 ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm quản lý Công ty vì các quyền lợi hợp pháp của 
cổ đông.  

- Ban Kiểm soát (BKS): là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tình hình hoạt động 
của công ty, giám sát Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều 
hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. 

- Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết 
của Công ty. 

- Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 
4 Luật Doanh nghiệp. 

- Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, 
bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, 
em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột 
của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng. 

- Công ty con: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật mà 
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, phần vốn 
góp hoặc cổ phần chi phối. 

- Đơn vị trực thuộc: là các đơn vị phụ thuộc và nằm trong tổ chức bộ máy nội bộ 
của Công ty, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc hoặc 
chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dưới quyền chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng 
Giám đốc. 

- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế 
toán trưởng Công ty. 

- Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng. 

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều 
lệ hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế 
các văn bản đó. 
Điều 4. Nguyên tắc ho衣tăđ瓜ng c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 
đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm 
trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
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Ch逢挨ngăII 
THÀNH VIÊN H ỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

Điều 5. QuyềnăvƠănghƿaăv映 c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được 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. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và 
các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 
nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn 
đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được 
từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, 
công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 
với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao 
dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý 
doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo 
quy định của pháp luật. 
Điều 6. Quyềnăđ逢嬰c cung c医p thông tin c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng tham mưu trực thuộc Công ty cung cấp 
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn 
vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 
tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung yêu cầu cung cấp 
thông tin và thông tin được cung cấp phải thông qua bộ phận làm việc do Hội đồng quản 
trị quy định. 
Điều 7. Nhi羽m kỳ và s嘘 l逢嬰ng thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (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 8. Tiêu chuẩnăvƠăđiều ki羽n thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 



4 
 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 
lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 
Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty khác; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 
Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm 
quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 
Điều 9. Ch栄 t鵜ch H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 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, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 
c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 
đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 
đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận 
đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc 
không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một 
thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên 
tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 
tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 
chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành 
viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán 
thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. 
Thư ký công ty có 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; 
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c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 
d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và 
thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 10. Mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m, thay th院 và b鰻 sung thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 
a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 
b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty (nếu có). 
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 
hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

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

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

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 
viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc 
họp gần nhất. 
Điều 11. Cách thức b亥u, mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản 
trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 
phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại 
hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên 
được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề 
cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng 
quản trị và các cổ đông khác đề cử. 
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2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 
cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 
theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt 
động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 
cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 
viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 
đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 
theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 
cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 
Điều 12. Thông báo về b亥u, mi宇n nhi羽m, bãi nhi羽m thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 
công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 
khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông 
có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản 
trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 
được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì 
lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 
liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b) Trình độ chuyên môn; 
c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 
công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 
g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý 
khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 
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Ch逢挨ngăIII 
HỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

Điều 13. QuyềnăvƠănghƿaăv映 c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 
hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 
sau: 

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 chưa bán 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; 
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 
e) 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, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 
nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế 
toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 
quản lý đó; cử người đại diện theo ủy 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; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong 
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

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

m) 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 nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 
o) 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; 



8 
 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy 
chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 
họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi 
thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 
định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho 
Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên 
đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 
Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ 
trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ 
thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 
Điều 14. Nhi羽m v映 và quyền h衣n c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 trong vi羽c phê duy羽t, ký 
k院t h嬰păđ欝ng giao d鵜ch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 
hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty 
giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 
phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 
Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp 
đồng, giao dịch đó và gửi 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, giao dịch trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một 
thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp 
đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 
Điều 15. Trách nhi羽m c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 trong vi羽c tri 羽u tập h丑păĐ衣i h瓜iăđ欝ng 
c鰻 đôngăb医tăth逢運ng 

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

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
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c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông 
liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các 
cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn 
lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được 
yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 16. Các tiểu ban giúp vi羽c H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜. 
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 
viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm 
thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Thành viên Hội đồng quản 
trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này 
được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động 
của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban 
chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 
của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 
Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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Ch逢挨ngăIV 
CUỘC H窺P HỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

Điều 17. Cu瓜c h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 
trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 
nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc 
tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 
chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 
a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người 

quản lý khác; 
c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 
quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 
bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 
Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng 
quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị 
có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc ít hơn nếu 
xảy ra trường hợp cần thiết phải tổ chức họp Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 
phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị thống nhất và bảo đảm 
đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 
tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng 
quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền 
thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

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

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b) 曳y quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của Hội đồng quản trị. 
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 
quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 
chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 
được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 
đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 
thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 
thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Điều 18. Biên b違n h丑p H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Các cuộc họp 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 lập 
thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b) Thời gian, địa điểm họp; 
c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

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

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

thành và không có ý kiến; 
h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
i) Họ, tên, chữ ký tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và người 

ghi biên bản.. 

2. Những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 
và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 
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3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 
tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Ch逢挨ngăV 
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC L 営I ÍCH 

Điều 19. Trình báo cáo hằngănĕm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 
cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 
b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 
d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm 
soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 
10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ 
công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 
liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán 
viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 
Điều 20.ăThùălao,ăth逢ởng và l嬰i ích khác c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 
kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 
lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 
Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 
từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 
quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 
của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công 
việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, 
có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 
lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội 
đồng quản trị. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 
việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 
ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 
sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 
hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 
phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 
Điều 21. Công khai các l嬰i ích liên quan 

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định 
sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 
ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 
phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 
vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 
bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 
được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa 
đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 
để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công 
ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ 
được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu 
thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì 
tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Ch逢挨ngăVI 
MỐI QUAN H Ệ CỦA HỘIăĐỒNG QU謂N TR卯 

Điều 22. M嘘i quan h羽 giữa các thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 
1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 
quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 
chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 
viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 
báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 
họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và Quy chế này. 
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3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. 
Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị 
về việc bàn giao đó. 
Điều 23. M嘘i quan h羽 v噂i ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám 
đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực 
hiện các nghị quyết. 

Ch逢挨ngăVII 
ĐI陰U KHO謂N THI HÀNH 

Điều 24. Hi羽u lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TPHCM bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm... 

   
TM.ăHỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯 

CHỦăT卯CH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 



coxc rv cO psAx
cHrEU sANc cONc coNG TP. HCM

cgNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
Ddc lflp - Tr,r do - H4nh phric

56: 09 /TTr-BKS fp. Hi Chi Minh, ngd1, 30 thdng 06 ndm 2021

TO TRiNH
Vd viQc thdng qua Quy ch6 ho4t tlQng cia Ban Ki6m so6t

Kinh giiri: D4i hQi tl6ng c6 d6ng

Can cir Di6u 16 t6 chric vd ho4t dOng cta Cdng ty c6 phAn Chi6u s6ng c6ng
c6ng thinh ptrO HO Chi Minh sua d6i, bo sung dd duoc Dai h6i <l6ng c6 d6ng thdng
qua ngdy 2110612018 (sau ddy goi ld Di6u 16 2018);

Cdn cu Quy chti ho4t dQng cua Ban Ki6m so6t C6ng ty cld dugc ban hdnh ndm
2016 (sau clAy goi ld Quy ch6 2016);

Cdn cir LuAt Doanh nghiQp 
"6 

SS|ZOZOIQHI4 duoc Qu6c h6i nuoc C6ng hoa
xd h6i chu nghia Vi0t Narn th6ng qua ngdy 1710612020 vd co hieu lttc tu ngiy
0U0U2021;

Cdn cu Lu4t chimg kho6n s6 SqtZOtglQHl4 dugc Qu6c h6i nudc C6ng hoa
xd h6i chu nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112019 vd co hi6u luc tu ngdy
0U0U202t;

Cdn cir Nghi clinh s6 155/2020NE-CP ngiy 31ll2l2}2} cua Chinh phu co
hiQu lgc tu ngdy 0ll0ll202l;

Cdn cir Th6ng dr s6 9O|ZO2O/TT-BTC ngdy l6llll2O2O cua 86 Tdi chinh, co
hi0u luc tn ngdy 0110112021;

Theo do, tqi khodn 6 Diiiu 288 Nghi clinh s6 155/20204{D-CP ngey
3111212020 co quy dinh "XAy dUng Quy ch6 ho4t dQng cta Ban ki-6m so6t vh trinh
Eai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua.. Bg truong 89 Tdi chinh hucrng din mdu Quy chti
hogt dQng cua Ban ki6m soSt de c6ng ty d4i chung tham chi6u xAy dqng Quy ch6
hoat d6ng cua Ban ki6m so6t.".

Ban Ki6m so6t C6ng ty c6 phdn Chi6u sdng c6ng c6ng TPHCM da so4n thio
Du th6o Quy ch6 hoat d6ng cua Ban Ki6n soiit C6ng ty theo m6u hudng ddn cua
Nghi dinh s6 I 5 5/20204{E-CP ngdy 3 I 11212020.

Kinh trinh Eai h6i d6ng cd d6ng xem x6t, th6ng qua./.

l{oi nhQn:
- Nhu tr6nl
- Luu.

TM. BAN KIEM SOAT
TRU.(NG BAN

ttl

Ph4m Thi Xufln Li6u



 
 

CÔNG TY CỔăPHẦNă 
CHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

_______________ 
 

Số:            /QĐ-HĐQT 

CỘNGăHọAăXĩăHỘIăCHỦăNGHĨAăVIỆTăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 
_______________________________________ 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2021 
 

QUYẾTăĐ卯NH 
Vềăvi羽căbanăhƠnhăQuyăch院ăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăKiểmăsoát 

Côngătyăc鰻ăph亥năChi院uăsángăcôngăc瓜ngăthƠnhăph嘘ăH欝ăChíăMinh 
________________ 

 
CHỦăT卯CHăHỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯ă 

CÔNG TY CỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công 
cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua ngày     tháng     năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số      /NQ-ĐHĐCĐ ngày      /      /2021, trong đó có 
thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 

QUYẾTăĐ卯NH: 
Điềuă1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 
Điềuă2.ăCác thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Hội đồng quản trị; 
- Ban Kiểm soát; 
- Ban Tổng giám đốc; 
- Lưu. 
 

TM.ăHỘIăĐỒNGăQU謂NăTR卯 
CHỦăT卯CHă 

 
 
 
 

Tr亥năVĕnăHùng 
 

 

Dfghj jkkgkdgj  
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CỌNGăTYăCỔăPHẦN 
CHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

BANăKI韻MăSOÁT 
 

CỘNGăHọAăXĩăHỘIăCHỦăNGHĨAăVIỆTăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 

 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

  

QUYăCHẾăHOẠTăĐỘNGăCỦAăBANăKI韻MăSOÁT 
CỌNGăTYăCỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCỌNGăCỘNGăTP.HCM 

 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 
đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.Hồ Chí Minh 
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 
Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu 

sáng công cộng TP.Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung sau: 
 

Ch逢挨ngăI 
QUYăĐ卯NHăCHUNG 

Điềuă1.ăPh衣măviăđiềuăch雨nhăvƠăđ嘘iăt逢嬰ngăápăd映ng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ 

chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành 
viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định 
khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho 
Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 
 
Điềuă2.ăNguyênătắcăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăkiểmăsoát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát 
chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội 
đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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Ch逢挨ngăII 

THĨNHăVIểNăBANăKI韻MăSOÁTă(KI韻MăSOÁTăVIểN) 
Điềuă3.ăQuyền,ănghƿaăv映ăvƠătráchănhi羽măc栄aăthƠnhăviênăBanăKiểmăsoát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện 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 lạm dụng địa vị, chức 
vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi 
hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá 
nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban 
Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 
quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu 
người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 
 
Điềuă4.ăNhi羽măkỳăvƠăs嘘ăl逢嬰ngăthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

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

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã 
hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 
 
Điềuă5.ăTiêuăchuẩnăvƠăđiềuăki羽năthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 

nghiệp; 
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 
Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
người lao động của Công ty; 
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đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
e) Khô ng được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 
g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 

Điều lệ công ty. 
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban 

kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 
nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 
Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 
vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 
 
Điềuă6.ăTr逢ởngăBanăkiểmăsoát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 
các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 
chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 
soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 
 
Điềuă7.ăĐềăcử,ăứngăcửăthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực 
hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải 
thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng 
cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban 
kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 
Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố 
rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định của pháp luật. 
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Điềuă8.ăCáchăthứcăb亥u,ămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 
quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 
số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 
quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
 
Điềuă9.ăCácătr逢運ngăh嬰pămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp 
sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 
định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau 

đây: 
a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 
b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 
c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

 
Điềuă10.ăThôngăbáoăvềăb亥u,ămi宇nănhi羽m,ăbưiănhi羽măthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố 
thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 
hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 
các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng 
văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 
kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty 
nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban 
Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
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b) Trình độ chuyên môn; 
c) Quá trình công tác; 
d) Các chức danh quản lý khác; 
đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 
g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử 
viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 
Ch逢挨ngăIII 

BANăKI韻MăSOÁT 
Điềuă11.ăQuyền,ănghƿaăv映ăvƠătráchănhi羽măc栄aăBanăkiểmăsoát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc 
quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 
lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế 
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 
báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 
của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp 
đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 
bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc 
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 
2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, 
Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản 
trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định 
tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không 
gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 
sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 
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8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy 
định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng 
quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 
khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ (nếu có) của Công ty để thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 
báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 
Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó  Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong các hoạt 
động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 
đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, 
Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu 
cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 
nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 
họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các 
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thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, 
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
 
Điềuă12.ăQuyền đ逢嬰căcungăc医păthôngătinăc栄aăBanăkiểmăsoát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm 
và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 
kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công 
ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ 
tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người 
quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về 
công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành 
viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 
 
Điềuă13.ăTráchănhi羽măc栄aăBanăkiểmăsoátătrongăvi羽cătri羽uătậpăh丑păb医tăth逢運ngăĐ衣iăh瓜iă
đ欝ngăc鰻ăđông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 
quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm 
soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 
1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 
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Ch逢挨ngăIV 
CUỘCăH窺PăBANăKI韻MăSOÁT 

Điềuă14.ăCu瓜căh丑păc栄aăBanăkiểmăsoát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 

tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được 
làm rõ. 

 
Điềuă15. Biênăb違năh丑păBanăkiểmăsoát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và 
các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên 
bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành 
viên Ban kiểm soát. 

 
Ch逢挨ngăV 

BÁOăCÁOăVĨăCỌNGăKHAIăL営IăệCH 
Điềuă16.ăTrìnhăbáoăcáoăhƠngănĕm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 
kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 
viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 
Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 
ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; 
giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản 
lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc và Kế toán trưởng. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 
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Điềuă17.ăTiềnăl逢挨ngăvƠăquyềnăl嬰iăkhác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được 
thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức 
tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 
soát. 

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

3. Tiền lương 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, quy định 
khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 
hằng năm của Công ty. 
 
Điềuă18.ăCôngăkhaiăcácăl嬰iăíchăliênăquan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích 
liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 
làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu 
riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 
được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, 
bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 
kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 
lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 
ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành 
viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo 
quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này 
theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 
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5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 
không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 
giao dịch có liên quan. 

 
Ch逢挨ngăVI 

MỐIăQUANăHỆăCỦAăBANăKI韻MăSOÁT 
Điềuă19.ăM嘘iăquanăh羽ăgiữaăcácăthƠnhăviênăBanăkiểmăsoát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau 
nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách 
nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 
Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng 
không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 
 
Điềuă20.ăM嘘iăquanăh羽ăv噂iăbanăđiềuăhƠnh 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực 
hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 
 
Điềuă21.ăM嘘iăquanăh羽ăv噂iăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị 
thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 
 

Ch逢挨ngăVII 
ĐI陰UăKHO謂NăTHIăHĨNH 

Điềuă22.ăHi羽uălựcăthiăhƠnh 
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh bao gồm bảy (07) chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày   tháng   năm 2021. 
 
 TM.BAN KI 韻M SOÁT 

TRƯ雲NG BAN 
 
 
 
 

Ph衣m Th鵜 Xuân Li宇u 
 
  

 
 

 



cONc rY co psAx
cHrEU sANc cONc coNG TPHCM

na,

ceNG nol xA ugr cHu Ncull vgr NAM
DQc lfp - Ty do - H4nh phric

nhu chua hfln trdi nim truric chu

56: 10 /TTr-DHDCD TPHCM, ngdy 30 thdng 6 nam 2020

TO TRiNH
V/v Phucrng 6n phffn ptriii lqi nhufn sau thu6 nim 2020

Kinh griri: D4i h6i tldng cO AOng

Cdn cri Di6u lQ td chric vir hoat ddng sua d6i bd sung cta C6ng ty c6 phAn Chi6u s6ng
c6ng c6ng thdnh pnO UO Chi Minh dd duo-c Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua;

Cdn cu 86o c6o tdi chinh nam2020 ngdy 3110312021 cua C6ng ty TNHH Hdng ki€m
to6n AASC.

Cin cu k6t qud thUc hi6n s6n xu6t kinh doanh ndm2020;

. Hgi d6ng quan tri kinh trinh Dai h6i.d6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua th6ng qua du
ki6n phucrng rin phdn ph6i lqi nhufn sau thud ndm 2020 nhu sau:

KCt qui ho4t dQng san xuit kinh doanh ndm2020 nhu sau:

Chi ti6u K6 hoach 2020 Thuc hi6n 2020 ri lc

Doanh thu 404.000.000.000 446.710.886.685 110,570

Chi phi 368.042.800.000 401 .597.603.908 109.12%

Loi nhuAn tru'6'c thu6 35.957.200.000 45.113.282.777 125.46%

tnu6 rNoN 7.3 r4.000.000 9.156.372.185 125,190/o

Lo-i nhudn sau thud 28.643.200.000 35.956.909.99 r 125,5304

Cdn cti.k6t qu6 1an xuAt kinh doanh 2020, dd xuAt phin ph6i loi nhu6n sau thu6 ndm
2020 sau thu6 theo k6t qui hoat d6ng san xu6t kinh doanh vi tr6n ccv sd Nghi dinh
140120201ND-CP ngdy 30/1112020 cua Chinh phu bao gdm:

- Loi nhu6n chua phAn ph6i nam truoc chuy6n sang ld: 2.324.410.1 l6 d6ng.

- Loi nhu6n sau thu6 (LNST) thgc hi6n ndm 2020lit: 35.956.909.992 d6ng.

-;(Tdng cQng: 38.281.320.108 tl6ng.

t. Piii vrfi
Thgc hiQn

Ghi christt Chi tiOu Evt
rv lc Gi6 tri

0.82'/"lv6n di6u 16I
Loi nhuAn chua, phdn ph6i
ndm tru'6c chuyen sang

Ddng 2.324.4t0.tt6

2 Chia c6 tuc Dong 2.324.410.116 0,82%lv6ndidu 16

LSi nhufn cdn lai chua
phdn ph6i

Dong 0J



2. Oiii vrii phen lqi nhufn sau thu6 (LNST) thuc hiQn nlm 2020:

Cdn cu kho6n 17, clidu 2 Nghi dinh s6 | O|2)ZO|ND-CP ngdy 30/l ll2}20 c6 quy
tlinh:

"- Oa v6'i doanh nghiep co c6 phin, von g6p md Nhd nrcrc' ndm giic tr€n 50% v6n
diiu t€ hodc t6ng s6 ,6 phin co quyi, bi€u quyOt, phmtng in chia c6 ttrc, lqi nhudn

, ,4,,
sau thue hang ndm droc phdn phoi theo thw ttt nht sau:

+ Chia ldi cho cac bAn gop ,6n ti€n k€t theo qult dinh ctia he'p ding kinh t€ dA hj, ket
(neu co):

+ Bn diip khoan 16 cua cac ndm tru'o'c dd h€t thd'i han droc tril't,do lo'i nhudn tnr6'c
thu€ theo quy dinh.

+ Tr{ch di da 30ok vdo qr$ ditt nr phat tri€n doanh nghi€p (n€tt Diitt M t6 ch{rc vd

hoat d6ng cia doanh nghi1p c'6 quy dinh viAc' fich ldp Quy: tdy).

+ Trfr:h qui khen thtrtrng, qu! phLic loi cho ngrdi lao d6ng trong doanh nghiep, qu!
thwtng ngrdi quan ly doanh nghiQp theo qu1' dinh cua Chinh phi v€ lao d6ng, fi€n
lu'ottg, thit lao, tiin thu'ong d6i r,6'i c6ng fii co c6 phin, ,c'n gop chi phiii cila Nhd
ru6'c.

+ Loi nhuan con lai thtrc hiAn chia h€t co tu'c, lcti nhttan bing tiin mdt cho cdc c6

d6ng, thdnh,viAn gop ,6r. D6i voi khoan c6 t*c, loi nhudn duoc chia bing tiin m(t
cho phdn v6n nhd nroc g6p trong doanh nghigp thrc hiAn n6p vdo ngdn sdch nhd
nu'ci'c theo quy dinh".
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stt Chi ti0u Dvt
Thuc hi6n

Ghi chriri te Gii tri
I Lol nhuAn sau thue thuc hi€n nim 2020 D6ng 35.956.909.992

I
Chia lni cho c6c b€n g6p v6n.li€n k6t theo
quy dinh cua hcrp d6ne kinh te de ki k€t

D6ng
0 Do C6ng ty kh6ng g6p vdn li6n k6t

2

Bi dap khoan 16 cua cdc ndm tru6c dd het
thoi han dugc tru viro loi nhuAn tru6c thu€
theo quy dinh

D6ng
0 Do C6ng ty kh6ng c6 c6c khoan 16 cia c6c ndm trudc da htit thoi han phni bt d6p

viw ri6n hins diu viic phan ph6i lqi nhuin sau rhui rhlrc hien nam 2020Ia (hia c6 nic (5) nham diim hiihoa loi ich cta cd d6ng. cta crc ban cing nhtrcan d5i hqp li crc qui
liCn quan- 56 iian cdn lai sE duqc.phin ph6i cho qui diu tu phnt triaD doanh nshitp va qui khen rhudns, qui phtc lqi cho nsu&i lao d6ns trons doanh nshiop vd qui thuoDs
nEudiordn lidoanh nshi€o. cu thC:

3 Qul dAu tu phrit tri6n doanh nghiCp D6ng 5% LNST 1.797.845.000 Theo quy dinh ld trich t6i da 30oh viro qu! diu tu ph6t tri6n doanh nghiQp

4
Trich qu! khen thudng, qu! phuc loi cho
ngudi lao dgng trong doanh n,ehiOp, qu!
thuong nguoi quhn ly doanh nghi€p:

Dong 8.083.475. r 08

Theo quy dlnh t4i c1i6m a, b khoan l; tli6m a, khodn 2 di6u 18 Thdng tu
28I20|61TT-BLDTBXH, OO; vOi qu! khen thuong, qu! phtc lui cho nguoi lao
d6ng trong doanh nghiQp, c1u! thuong nguoi quzin ly doanh nghiCp voi con s6 phai
tlich lir du'ong nhien se Li:
- 3 thirng tiin Imrng binh quin thuc hi8n cua ngrrdi lao,C6ng li: 32.008.000.000 ddng.

- 20% loi nhuin thyc hi6n nrot loi nhuAn k0 hoSch ld: 1.462.742.000 d6ng.
- 1.,5 th6ng ti6n lucrng binh qudn thgc hiQn (NQL) ln: 410.400.000 d6ng.
T6ng cQng: 33.881.142.000 tl6ng.

4.1 Qui, khen thu'o'ng, qtfi phic loi clto ngtr6'i
lao d6ng trong doanh nghiep

Ding

0,54 th6ng ti6n
Itrong binh qudn

thuc hi€n cria
ngudi lao dQng

6.210.333.108 Theo quy dinh ld 3 thring ti6n luong binh qu6n thirc hiQn cua nguoi lao d6ng

Qu.i khen thm)'ng; pltric loi phdn lrri nhudn
thtrc hi€n vrot kO hoach

20% t.462.742.000 Theo quy dinh ld 20% phin loi nhuin thuc hi6n vuot loi nhupn k0 hoach

4.5 Qu-i thrortg ngui'i quan l)', doanh nghi€p Dong
1,5 thdng ri€n

luong
4 t0.400.000

Theo quy dinh ld 1,5 th6ng ti€n luong binh qu6n thuc hi6n cua nguoi qudn ly c6ng
ty chuy€n tr6ch

5 Chia c6 tuc Ddng
9,18%/v6n c1i€u

r9
26.075.589.884

Theo.quy dinh tai 17, di€u 2 Nghi dinh s6 140/2020/ND-CP, sau khi: Chia ldi (l);
bt dap khoan 16 (2); trich qu! dAu ttr phrit tri6n doanh nghiCp (3); trich qu! qu!
khen thuong, qu! phirc loi cho nguoi lao d6ng trong doanh nghigp, qu! thuong
ngrroi qudn ly doanh nghi€p (4), phdn lgi nhudn cdn lai thuc hi6n chia het c6 tuc
(5). N€u thuc hi€n theo thri tg ndy, s6 ti6n con liri thgc hign chia h6t cd tftc la
kh6ng c6 ho{c r6t it tty vdo khorin trich cua qu} diu tu ph6t tri6n doanh nghiQp.

Do. d6, C6ng ty xdc dinh uu ti6n hirng iliu viQc tinh to6n, chia c6 tri'c truric
nhim ddm hdi hoa lgi ich cua cd d6ng, cua c6c b6n ctng nhu cAn d6i hqp ly c6c

chi phi li6n quan.

II Lqi nhufn ctrn l4i chua phin ph6i 0
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'l'rong do:
-'l'i0n lu'rrns tlrtrc l'riCn cua nguiri lao dong.nirrn 2020: l2t{.03-.(XX).000 tlong.
- t,qri nhtrirr tlruc lrien vrrgt loi rrhuan kc hoach ndn-r 1020 Ia: -3-s.t)56.909.992 ddrng

(thuc hicn) - 28.64 3.?0i1.000 (ke hoaclr) ' 7.3 l3 709.992 dting.
- 'fi6n luo'ng thr"rc lrien ngucri quan ly: 3.2ti3.200.000 tlorrg.

'l-rAn trong <inl: :rinh.i

QriAN
H

Vin lltng

Noi nh0n:
- Nhu trdn;
- I-tru.

c0

sira mre
il1AtiH tit0

CHll'liirH

!
t

l

,l

f
t



cONc rv cO pnAN
cnffiu sANc cONc coNG TP.HCM

ceNG HoA xA ugr cnu Ncni,q. vrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

56: 1l /TTr-DHDCD fp. Hi Chi Minh, ngdy 30 thang 6 ndm 202 t

TO TRiNH
THONG euA KE HoACH sAN xuAr KrNH DoANH NAM 202r

Kfnh gii'i: D4i hQi ttdng c6 d6ng

Cdn cu DiAu l0 t6 chric vi hoat d6ng cua C6ng ty c6 phin Chi6u s6ng c6ng
c6ng thdnh pnO UO Chi Minh sua d6i, b6 sung dd duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng
qua ngdy 2l1612018;

l'

. C6ng ty co phin Chi6u s6ng c6ng cQng thinh ph6 H6 Chi Minh kinh trinh Dai
hQi tl6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua K6 hoach sdn xuAt kinh doanh nam2021 nhu sau:

Cdn cu ktit quri ho4t dQng san xuit kinh doanh nim2020 vd c6c t6c dQng di lim
rinh hucrng d6n tinh hinh sdn xu6t kinh doanh cua C6ng ty trong c6c ndm gAn diy ctng
nhu di6n bi6n vd tinh hinh ki6m so6t dich bqnh Covid-l9 trong ndm2020, c6c th6ng
dAu ndm 2021. Theo d6nh gi6 cta C6ng ty, n6u tinh hinh dich bQnh duqc ki6m so6t t6t
o ViQt Nam thi ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh cua C6ng ty cfrng sE bi t6c dQng boi
nh9ng.rinh hucrng kh6ch quan, rJ ray C6ng ty c6 phAn Chi6u s6ng"c6ng cQng thdnh
pnO UO Chi Minh kinh b6o c6o k6 hoach kinh doanh ndm 2021, cu th6 nhu sau:

1. Dinh gii tinh hinh nim 2021:

l.l Tinh hinh chung:

Voi nhirng kdt qua thuc.hiCn cilc chi ti6u k6.hoach tdi chinh trong nhirng ndm gAn

diy vd cira ndm 2020, cho th6Ly ho4t dQng sdn xudt kinh doanh cta C6ng ty con gfup rdt
nhidu kh6 khan ci vd chi quan ldn kh6ch quan, nhung kho khdn kh6ch quan vAn li chu
y6u, nh6t ld tic dQng cria dich b6nh Covid- I 9 il0n n6n kinh t6 noi chung cfrng nhu lTnh

vuc hoat dQng cira C6ng ty noi ri6ng.

, Du b6o ndm 2021 c6ng t6c quin ly, vAn hdnh vd dyV tu bao dudng hQ th6ng
chi6u s6ng d6 thi, g6m hQ th6ng chi6u sdng c6ng cQng (chi6m ty trong lon trong doanh
thu) vd, den tin hiQu giao th6ng ti6p tuc ld linh vuc kinh doanh chinh, co y nghia quy6t
dinh d6n ktit quA thgc hiQn c6c chi ti6u sdn xuAt kinh doanh cta C6ng ty.

^r.- D6i v6i c6ng tic qudn ly, vin hdnh vd duy tu bdo dudng h6 th6ng chi6u s6ng
c6ng c6ng:

Ph6t huy nhirng k6t qua tich cuc dat r(luoc cua n[m 2020 cing nhu k6t qu6 dat
duoc qua c6ng t6c dAu thiu, C6ng ty ti6p tuc thuc hien cong t6c quin ly, van hinh vi
duy tu b6o dudng hC th6ng ndm 2021 theo nhu kh6i luong thuc hi€n cua ndm 2020.

Trong ndm2020. v6i inh hucrng boi dich bQnh Covid-I9, trong 06 th6ng dAu

ndm 2020 C6ng ty thuc hiqn dat 88,660/o theo kh6i luong dugc giao. M[c du C6ng ty
dd phAn d6u tOi da d6 thuc hi6n nhung gi6 tri thgc hiQn dat dugc ld chua d6p irng nang
luc thuc c6 cua C6ng ty. Vcri tinh hinh di6n bi6n, ki6rn soit dlch b6nh Covid-19 hiQn
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nay ve khd ndng duy tri tr6n dia bdn thdnh ph6 trong ndn 2021, Cdng ty dU b6o ndrn

2021 viQc trien khai ld tucrng tu nhu ndm2020.
^i.- Doi voi c6ng t6c quin ly, v6n hdnh vd duy tu bdo dudng hC th6ng ddn tin hi0u

giao th6ng:

Cong ty d6nh giii ndnr 2021 , A6l vOi c6ng t6c quAn ly, vin hinh vd duy tu bio
dudng h0 th6ng den tin hi6u giao th6ng dat duoc sE tuong ung voi gi6 tri thuc hi6n cua
ndm2020.

- pOi vOi linh vuc kh6c (thi cong xiy lip, tu v6n thi6t k6, ...;:

Nlm 2020 k6t quri thuc hi0n cua linh vuc niy li vuot kd roach dd ra, nhtmg ld do
k6 thua hr c6c c6ng trinh md C6ng ty da d6u thiu, trung thAu ctra nlm truoc do, cli6n

hinh ld c6ng trinh: Cai tao he th6ng chi6u s6ng c6ng cong bdng den Led img dgng c6ng
nghQ IOT - n6n tting xiy dpg thdnh ph6 th6ng minh (Smart ciry) tai thdnh ph6 BCn Tre
(dAu thiu, trung thau ndm 2019; ky hoo dong th.1rc hien ndm 2020). Nam 2021, tinh d6n
thoi tli6m hi€n tai, c6c c6ng trinh thi c6ng xAy lip co tidm ndng.ld chua c6. Do do, cl6nh
gi6 linh vuc ndy trong ndm 2021 sE con gdp nhirng kho khdn nhrit dinh.

Ti'nhAn dinh tr6n, C6ng ty xiy dung c6c muc ti6u, nhi6rn vU cU th6 cho ndm
2021 nhu sau:

1.2 Tinh hinh nim 2021:

a) Thuin lcri

- C6ng ty titlp tuc duoc sU quan t6m cua cic cdp Llnh deo thdnh ph6, cua C6ng
ty HFIC trong c6c rndt hoat dQng.

- Cong ty duoc c6c Chu qutn ly tin tuong, chia sd vd 11iao thuc hiQn c6ng tic
quin ly, vin hdnh vi duy tu bao dupng 2 h6 th6ng k! thu4t f 4 tAng do thi. Vi€c ndy
thdnh qu6 dat dugc tu sg chuAn bi cAn trong, chu d6o, chi tiet, trdch nhi6m, quy6t tdm,
n6 lqc cua C6ng ty trong c6ng tdc dAu thAu.

- Su dodn k6t. ddng tdm, nh6t tri cao cua t4p the Lanh <Iqo C6ng ty trong vi6c t6
chirc, di6u hinh hoat d6ng.

- SU n6 luc, phin ddu, tr6ch nhi6m, chung sri'c cua toirn th6 nguoi lao d6ng C6ng
ty trong viOc thrrc hi6n cdc nhi6m vu duo-c giao.

b) Kh6 khln:
C6c kh6 khdn trong ndm 2020 chua duoc c6p thdm quydn chi dao girii quy6t

chinh thuc cfrng chinh ld c6c kho kh[n dtroc ti6p n6i trong n'art 2021, b6n canh do di
xu6t hi6n nhidu kh6 khdn, th6ch thtc kh6ch quan moi, cu th6:

- D6i v6i c6ng t6c quin ly, v6n hdnh vd duy tu bdo dudng hC th6ng chi6u s6ng

c6ng c6ng:

+ Dich b6nh (lovid-19 tr0n th€ gi6i con di6n bi6n phric tqp, kho ludng, tic tlQng
ti6u cuc cua dich b6nh d6n c6c mdt cua dcyi s6ng kinh t6 - xi h6i con ti6p tuc k6o ddi,
chua th6.dimh giit h6t. Cong ty hoat d6ng trong lTnh vuc chuy,)n ngdnh dien, diQn tu,
.... vdi hiu h6t c6c nguy€n nhiOn vit li6u, phu tro, phu ttng, hrry thi6t bi tliu vdo cho

"iqu6 trinh sAn xudt clugc nhflp nr Trung Qu6c vi c6c nuoc Chiu A, ChAu Au. Nay do
inh hunng cua dich bQnh, ctng voi su khan hi6rn cira chuSi cun.3 ung thi6t bi, linh kiQn

di€n tu, .. kh6 khln n6n du brio sE: tdc tl6ng d6n kh6i luong thuc hien, k6o theo ld
giam gi6 tri thuc hi6n vd doanh thu, ldrn tdng chi phi hdng hoa, vAt tu, thiCt bi sin xudt
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do sq khan hi6rn cua chu6i cung ring thi6t bi, linh kiQn diQn tu, ... dAV gi6 thinh c6u
thdnh n6n hdng h6a, vit tu, thi6t bi t[ng.

-.1+ Ve nguyen tdc khi diu thiu Nhd thAu ducrc quy6n chu dQng tri6n khai thr;c hiQn

c6c kh6i luqng theo Hqp ddng dtrgc k]i, ket. Tuy nhi6n, mac du ld hinh thuc dAu thiu
nhung viQc t6 chric thpc hi6n cua c6c Chu qurin ly ld tuong tu nhtr phucrng thuc dat
hing vi bi chi ph6i boi co quan cAp tr6n truc ti6p n6n dd inh huong rl6n kd hoach thtrc
hi6n, din d6n tinh trang kh6i luqng d6n nhi6u vdo th6ng cu6i ndm.

- pOi vOl c6ng t6c qurin ly vAn hdnh, duy tu brio dudng hQ th6ng ddn tin hi6u giao
th6ng vd linh vuc kh6c (thi c6ng xAy ldp, tu v6n thi6t k0, ...):

C5c c6ng trinh thi c6ng xdy lip <luoc cho ld tidm ndng d6n nay chua co, d6nh gi6
linh vuc ndy trong ndm 2021sE cdn nhirng kh6 khdn nnAt dinn.

,,i
- V6 cong t6c qudn ly dieu hdnh:

Thgc hiQn K6t luan cua Kiem to6n nhd nu6c khu vuc XIII vi chi dao cria Uy ban
nhAn din thdnh pnO HO Chi Minh vd c6ng tdc quy6t tohn giit tri phin v6n nhi nudc t4i
thoi di6m chinh thuc chuy6n thinh c6ng ty c6 phAn cua C6ng ty TNHH MTV Chi6u
s6ng c6ng cQng th.dnh ph6, C6ng ty dd tap trung, ph6n d6u thuc hien c6c nQi dung di
duqc k6t luAn, .ki6n ng!i, chl d4o. Tuy nhi0n, voi nhtng. kho khdn, vucrng mic cAn

dugc h5 trg, d€ nghi c6p thAm quy6n xem, xet, gidi quytit n6n ld kho kh[n l6n cho
CQng ty trong vi6c thuc hi6n cong tric quyet. to6n gi6 tri phdn v6n nhd nu6c t4i thoi
dirSm chinh thirc chuy6n thdnh c6ng ty c6 phAn cua C6ng ty TNHH MTV Chi6u s6ng
c6ng c6ng thdnh ph6.

2.Kia ho4ch sin xudt kinh doanh nIm 2021:

. .Tri phAn tich c6c di6u ki6n tr0n, C6ng ty c6 phAn Chi6u s6ng c6ng c6ng thinh
ph6 H6 Chi Minh xiy dung k6 ho4ch siin xuit kinh doanh ndm 2021 nhu sau:

2.1 Muc tiOu t6ns quit:
- Ph6n d6u hodn thdnh dat mirc c6c chi ti6u tii chinh ndm 2021dd ra.

- Dim brio chAt lugng ho4t dQng cta hC th6ng k! thuat ha tAng duoc giao qudn ly,
gop phAn chung vdo vi6c giri gin an ninh trAt tu, an toin giao th6ng vd an sinh x5 hQi

cua thinh ph6.

- Duy tri thu nhip 6n dinh vd phu hgp trong di6u kien m6i cho Nguoi Lao d6ng.

- Erim bao tinh chu d6ng, pht hop, tinh thuy6t phuc vd sg didu pfrOi t<trOi luqng
hqp ly cua c6ng t5c qudn ly, vin hdnh va duy tu bao dudng hQ th6ng.

- NAng cao tinh ning an toin diEn cua hQ th6ng duoc giao quan ly vi an todn lao
d6ng trong c6ng t6c.

- Ddm bio tinh hgp ly, chinh x6c cua c6c sdn phAm tu vAn, thi6t k6.

- Lu6n quan tdm cdi ti6n, ning c6p hQ th6ng ch6t luo.ng qurin ly theo ISO
9001:2015 theo tinh hinh moi cua C6ng ty.

- Tit5p tuc kiQn toin t6 chirc bQ m6y, nhAn sg phu ho. p v6i di6u kiQn m6i.

-.4- Tidp tuc ctng c6, ph6t tri6n hcrn nira thuong hi6u cua C6ng ty.

- Kh6ng d6 xay ra tinh trang thAt tho5t, ldng phi aOi vOi tiri siin vd vit tu thi6t bi.
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2.2. Cic nhiQm vg thr;c hiQn:
*:.- D6i vcri c6ng t6c qudn ly, vin hdnh vd duy tu bdo dur)ng he th6ng chi6u s6ng

c6ng c6ng:

Congry x6c clinh x6c dinh phin dAu, n6 lqc thqc hien voi k6t qua toi da (v6i dieu
kiQn phni r6t thu4n lqi vi tinh hinh dich benh Covid- l9 duoc t:i6m sodt t6t o ViQt Nam
n6i chung vi o thinh pnO HO Chi Minh noi rieng) cua nim 2021 liL tdng lToh so vdi k6

hoach cua ndm 2020.

- OOi vOi cong tic qudn ly, vin hanh vd duy tu bio dudrg h6 th6ng rldn tin hi6u
giao th6ng:

Ph6n d6u, n6 tuc thtrc hi6n trong didu ki6n tinh hinh di:h bQnh dugc ki6m so6t
tdt, ddm bdo hodn thinh kh6i lucrng, gi6 tri ndm 2021 tuong duong so voi kC hoach
cua ndm 2020.

- OOi vOi linh vuc khrlc:

. Mac du cdc c6ng trinh thi c6ng xAy lip duoc cho ld tiAnr ndng chua co, C6ng ty
ph6n dAu tdng khodng hon 02% gi6 tri, sdn luqng cua linh vrrc khdc so voi k6 ho4ch
ndrm2020.

- Ddm bdo c6ng dn vi6c ldm cho nguo'i lao d6ng.

- Ddm bio h6 th6ng duoc giao quzin ly lu6n hoat tl6ng 6n dtnh tu 98%.

- Dim bao khoi luqng thanh to6n cua c6ng t6c quan ly vin hdnh va duy tri h0
th6ng dring h4n 100"/n, cua c6ng t6c tu vAn, thi cdng xAy lip dung han dat trenT0o/o.

- Ddm beio I 00o/o cic c6ng trinh thi c6ng xdy lip bdn giao dring c6c h6 so thi6t
kC, hO so hodn c6ng, h6 so thanh, qry6t to6n theo ti6n do hqp d6ng.

-.:- Ve nhi€m vu qudn ly k! thu4t, an todn:

+ Ddm bao tinh thuy6t phgc vd tinh phrlp ly ctra 95% kh6i luqng dd xu6t trong
c6ng t6c duy tri hC th6ng.

+ Kh6ng d6 xtiy ra tai nan di6n vd tai nan lao dOng. Ti ng cuong ddo t4o ki6n
thirc, k! ning trong c6ng t6c an todn.

+ Diim bzio tinh hgp ly, chinh x6c tr€n 9lo/u cta c6c sdn pt Arn tu vdn, thi6t k6.

, + Cht dQng nghiOn cuu, dC xudt,.tang cucrng, ndng cao cic irng dung c6ng nghQ

th6ng tin. trong qudn Iy hQ th6ng,chi6u s6ng d6 thi, trong hoat d6ng sdn xuAt kinh
doanh nham tao loi th6 trong xu th6 cu6c c6ch mAng c6ng nghi(:p 4.0 hi6n nay.

- ':- V6 nhi6nr vu (Ai chinh. quein ly tdi san. vat tu thi6t bi.

+ V6 nhiQrn vu tdi chinh: tftim bao d6 chinh xirc l00Yo, ddm bao thuc hi6n hodn
thdnh c6c nghia vu tdi chinh theo quy dinh.

+ V6 nhiQrn vu qudn ly tii siin, vAt tu thi6t bi:
* Cic tdi sAn, vit tu thitit bi duoc qudn ly, dua vio su dgng dim b6o t6t vd phSt

huy hiQu qua cao.
* Tdng cucrng thuc hdnh ti6t ki6m, ch6ng ldng phi trong quin ly, khai th6c, su

dung tii nguy6n. von, tii sdn vd lao d6ng.

. + XAy dung, dA xu6t phucrng 6n trang bi xe chuy6n dung, nhirn trmg bu6c thay
thd c5c xe chuy€n dirng dd h6t ni6n han su dqng, di hu hong nhung kh6ng c6 phu tung
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d6,ttray th6, co bin ddp ung s6 luong xe phuc vu nhu cAu thi c6ng, duy tu bio dudng
th6ng chi6u s6ng cdng cQng, ddn tin hi6u giao th6ng.

2.3. Cic nh6m girii phip:

Gini ph6p ve t6 chric:

- Ti6p fi,rc kiQn toin, hodn thi6n b6 m6y t6 chrlc cua c6c don vi truc thu6c theo
hu6ng phu hqp v6i tinh hinh thuc hi6n mdi.

- XAy dung c6c gi6i ph6p t[ng ndng suAt lao dQng nhim tang kh6i lucrng thuc
hiQn c6ng t6c bio dudng thuong xuy6n bu dip cho viQc giirn don gi6, dinh muc cua
c6ng t6c quin ly, v4n hdnh.

- Xdy.dUngcitc gizii ph6p, co ch€ phong ngua rui ro trong quy dinh phat vi
pham Hqp d6ng cua c6ng tiic qudn ly, vin hdnh vd duy tu brio dudng hQ th6ng chi6u
s6ng c6ng c6ng vi hQ th6ng den tin hiQu giao th6ng.

)
Giai phap v6 c6ng ngh6:

- Tiep tgc dAu fu ung dung c6ng nghQ thong tin, k! thuAt s6 trong t6 chirc di6u
hinh ho4t dQng nhim t6i uu h6a dAy chuyAn c6ng ngh6, khai th6c t6i da th6 manh vir
ning cao hi6u qud sin xu6t kinh doanh.

- DAu tu co so v6t ch6t vd ndng luc thitit bi xe m6y chuydn dung trong do uu
ti6n rlAu tu phucrng ti6n thi6t y6u phgc vtr cho y6u cAu sAn xuAt nQi tai cua C6ng ty vir
phuc vu muc tiOu kinh doanh trong thi trucrng xiy lip (cho thu6 xe, qudng cilo,. . ..).

. - Tirip tuc nghiOn cuu, dC *uAt ve di dAu ffong su dung ddn LED, d6n diu xu th6
chi6u s6ng m6i - ti6t kiQm ndng luong - hiQu qua.

)'
Gi6i philp ve ch6 d6. chinh sach:

- Ti6p tuc thuc hi6n giao chi tieu sdn luong vd c6c don vi truc thu6c tr6n co so
tinh toiin ndng luc thuc t6, d4c thu dia bin, k6t quA rl6u thAu....tao tli6u kiQn AC Ciam
doc cic <lcrn vi ph6t huy tinh chu dQng, s6ng tao trong tim kiem c6ng trinh, t6 chuc
thuc hi6n. C6 ch6 dQ khen thucrng tucrng irng voi c6c don vi hodn thdnh vuot chi ti6u,
s6ng tao, d6ng thcri xt ly phu hqp v6i c6c dcrn vi kh6ng hoin thdnh nhiQm uJ.

- Nghidn criu, dd ,,r6t v,, rip dpng c6c ch6 d0 tdi chinh, h4u mdi tl6 tang cuong
ndng luc canh tranh tham gia dAu thAu tu vin, xiy lip vd quiin ly (ndu c6).

-. ;.- Ti6p tuc ung dgng KPIs (chi s6 do lucrng hi6u qud c6ng viQc) trong cfc linh
vuc hoat d6ng cia C6ng ty (theo chi dao cua cAp thdm quydn).

2.4 Cfic chi tiOu chinh nilm202l:
DVT: tri€u ding

qua SXKD 2021 cd th thay i do tqi tho'i xdy dq.rng hoqch, qu!
dich b€nhlwtng kO hoach ndm 202I chra dmtc thong qua vd tiry thu6c tinh hinh

stt C6c chi tiOu chinh
KO ho4ch

nim 2020

K6 ho4ch
nilm202l

rv le

I V6n di6u l€ 284.000 284.000 100,00%

2 Doanh thu 404.000 435.000 101,6704

J Chi phi 368.042,8 395.924,4 107,580

4 Loi nhu6n tru6c thue 35.957 ,2 39.075,6 108.67%

Covid-19 dwqc ki€m sodt tjt o Vi€t Nam)
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Co'sri'tI6 xf,y dyng, tl6 xuit kC ho4ch sin suft kinh otoanh nIm 2021:

Vd doanh thu:
V6i nhftng lcet qua hi0n cua ndm2020, cho thdy ho4t e Qng sdn xudt kinh doanh

cua C6ng ty thi c6.ng t6c qudn ly, vdn hirnh vd duy tu brio dumg h6 th6ng chi6u s6ng

116 thi, g6m h6 th6ng chi6u s6ng c6ng c$ng (chi6m ty trong ltrn trong doanh thu) vd
ddn tin hi6u giao th6ng ti6p tr,rc ld llnh vuc kinh doanh chinh cua ndm 2021. Trong
ndm 2021, C6ng ty x6c ttinh kh6ng ngy'ng n5 lgc, ph6n dAu thgc hiQn nhim dat duoc
hi€u quri sdn xuit kinh doanh t6i uu nhit, cu th6 nhu sau:

- DOi v6i cdng t6c qudn ly vAn hdnh, duy tu b6o du6ng hQ th6ng chi6u srlng

c6ng c6ng:

Cong ty x6c dinh x6c dinh ph6n d6u, n5 luc thuc hi6r voi ktit qua t6i da lvoi
di6u kiqn phai rAt thuin loi vd tinh hinh dich benh Covid-19 cluoc ki0m so6t t6t o ViCt
Nam) cua ndm 2021 ld tdng l0% so voi k€ hoach cua ndm 20n h 330.000 tri€u d6ng.

^i.- Doi voi c6ng t6c qudn ly, vdn hdnh vd duy tu bio dudng he th6ng ddn tin hi6u
giao th6ng: Xic dinh gi6 tri dat duoc sE tuong ung v6i k€ ho,rch cira ndm 2020 trong
di6u ki6n tinh hinh dich bpnh Covid- l9 duoc ki6m so6t t6t o Vigt Nam.

- D6i v6'i lTnh vuc khiic (thi c6ng xAry lip, tu vdn thi6t k6, ...): Ph6n tlAu tang
tr€n 2oh gi6 tri, sdn luo-ng cfa linh vuc khdc so voi k6 hoach nirm 2020.

Nhu vdy, doanh thu ndm 2021 dv ki6n: 435.000 trieu d6ng, cu th6:

DVT: tri6u dong

ho4ch

a 2

V0 chi pn(:

- VC chi phi kh6ng luong:

+ Ngodi cdc chi phi bit.bu6c, ti6p tuc ph6t sinh c6c chi phi nhu: chi.phi phAn b6
giri tri loi thd kinh doanh ld ti€m nang ph6t rri6n vd phin b6 giri tri loi th6 kinh doanh
tr6n co so gi6 tri thuong hi6u khi co phln h6a doanh nghiQp; chi phi khAu hao tdi sdn
s6 dinh, c6ng cu dung cu tdng do d6nh girl lai khi chuy6n d6i sang c6ng ty c6 phin;

+ Gi6 nhien lieu, nguydn-v6t li6u, hhng h6a, vAt tu, thi€t bi ... du b6o tdng, vi
C6ng ty hoat d6ng trong ngdnh cliQn, di6n tu, .... voi hiu hdt cdc. nguy6n nhi6n vit li6u,
phu tro, phu tung, hay thi6t bf dau vdo cho qu6 trinh sin xuiit dugc nhip tu Trung
Qu6c vd c6c nucrc Chdu A, Ch6u Au. Nay do dnh hucrng cua dich b€nh Covid-19, ctng
v6i su khan hi€rn cua chu5i cung irng thi6t bi, linh ki6n diQn tu ... kh6 khdn, lim tdng
gi6 thdnh c6u thdnh n6n hdng h6a, vAt tu, thi6t bi ..., chi phi ndy chi6m ty trong lon
cua chi phi uoc thuc hi€n cua ndm 2020.
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str C:lc chi tiOu chfnh

K0 ho4ch

n[m 2020

)(6 ho4cl

nim 202
ri te

I

C6ng t6c cludn ly, vdn hdnh vd duy
ru bao dudng hQ thong hQ thdng
,.r.

chlcu sang cong cong

300.000 330.000 I10,00%

70.000 70.000 100,00%2

C6ng t6c qudn ly, vdn hdnh vd duy

tu bdo dudng hC th6ng h€ th6ng tldn

tin hi6u giao th6ng

1J
Linh vuc kh6c (thi c6ng xdy ldp, tu
v6n thi6t t 6, .. )

34.000 35.000 102,940/0

404.000 435 107c0ne



+ Chi phi <lg ki6n trarrg bi xc chuycn dung. nharn tirng budc tlray th6 cdc xe
chuy€n dung di h6t ni6n han su dung, dd hu hong nhr.nrg khong co phu ttrng tt6 thay th6.

+ Chi phi I'lQi dong qudn tr"i, Ilan kienr sodt: 1.4 ty dong (bao gorn chi phi an. o,
di l4i vd chi phi hop ly khac khi thu'c hi0rr rrhicrn vu duo-c giao).

C6ng ty vin xic dinh chi phi khdng lurmg phan diu diOu h:inh voi ty 16 thAp
hon 2,6Yo (chi phi/doanh thu) so vcvi kc hoaclr nam 2020, vcri giri tri 267.500 tri6u
cl6ng.

- Ve chi plri ltrcrng: Chi phi luong ducrc xric dinh tr6n co sd'nruc ti6n lu<rng binh
quAn thtrc hi6n cr'ra nlrn trrroc liin ke san vrii nirng sudt lao d0ng vA loi nhuin k0

hoach tlruc lri0rr. vdi gia rn la I 28.424.4 triiu dorrg.

Nhu vdy, tOng chi phi nanr 2021 chL ki6n lir 395.924,4 tri0u clong (gidrn 0,08%
so vcri ty l€ clri phi/doanh thu kC hoach nfun 2020).

Tr6n dAy lri kC hoaclr sdn xuat kinh cloanh nirrr 2021 cua C6ng ty c6 phAn Chi5u
s6ng cong cQng thinlr ptrO nO Clri Minlr.

Ntri nhQn:
- Nhtr tr6n:
- Luu.
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cONc rv co PHAN
cHrEU sANc couc coNG TP.HCM

ceNG HoA xn ugI cnu Ncsia vrET NAM
DQc lap - Tql do - H4nh phfc

Tp. H6 Chi Minh, ngdy 30 thang 6 ndm 2021

sAo cAo
DINH HTIONG IIOAT DONG GIAI DOAN NAIVT 2O2I _ 2025

CUA CONG TY CO PHAN CHIEU SANG CONG CONG TP.HCM

t. Ve chi6n luqc ph:lt tri6n:

- XAy dung vd duy tri C6ng ty ld doanh nghiQp hdng dAu tai ViQt Narn trong hoat
dQng chuy6n ngdnh chi6u sdng d6 thi, hoat d6ng x6y dung h6 th6ng ha tAng giao th6ng
th6ng minh, lay c6ng t6c qudn |V, van hdnh vd duy tu bdo dudng thucrng xuy6n hQ th6ng
chi6u sring d6 thi (h0 th6ng chi6u s6ng c6ng cQng, h6 thong chi6u s6ng trang tri, h6 th6ng
chi6u s6ng m! thuit, ...) vi hQ th6ng ddn tin hiQu giao th6ng (hQ th6ng den tin hiQu giao
th6ng, camera.quan s6t giao th6ng vd bang th6ng tin giao th6ng diQn tu) cung ho4t dQng
tu vdn thi6t k6, hopt dong thi c6ng xdy dgng (dn vd dang tham gia ddu th6u, trung thdu
c6c c6ng trinh xdy lip chuy6n nginh hQ th6ng chi6u s6ng d6 thi (ddn Led) tai c6c tinh
Tiy Ninh (nam 2016, ndm 2020), tinh Bd Ria * Vfrng Tdu (nam 2018),.tinh B6n Tre
(nam 2019).Do do, du ki6n trong giai doan ndm2021 -2025, C6ng ty ti{ip tuc sE tham
gia d6u thAu crlc c6ng trinh xAy lip chuydn ngdrnh h6 th6ng chi6u srlng d6 thi t4i cic dia
phuong ndy, d6ng thoi mo r6ng cho c6c dia phuong kh6c trong pham vi cd nuoc) ldm
ngdnh ngh6 kinh doanh chinh.

- Ddm bao duy tri hoat dQng 6n dinh cua C6ng ty, bio todn vi phit tri6n v6n cua
Chu so hiru t4i Cong ty, dirn bio c6ng in, vi6c lim vi doi s6ng cho ngudi lao d6ng.

- PhAn dAu t[ng tir 8% cic chi ti6u tii chinh vA doanh thu, chi phi vd lcri nhutn cua
ndm sau so v6i ndm truoc.

- Cht trong d6n lgc luong lao ilong ch6t lugng cao; sip x6p, t6 chuc lai bQ miy tinh
gon, dio tao moi vd dio t4o lai d6i ngt lao d6ng, Ap dung cong ngh6 th6ng tin vio didu
hinh vd quin ly hqp ly nhim cii thi6n m6i truong ldm viec de teng ndng suit lao t16ng.

- Hucrng toi sr.r thu htt vi tap trung cdc ngu6n v6n vd khai th6c c6c ngu6n v6n m6t
c6ch c6 higu quti.

- DAu.tu nAng cAp co so vit chAt vd phuong ti6n co gi6i theo huong pht hqp voi k€t
qui sdn xuit kinh doanh.

. - Tap trung, theo d6i sAu s6t, thuong xuy6n bdm s6t kdt quri giai quy6t cua.cip,thAm
quyAn v.u kip thdi dC xuit, b6o c6o cu th6 dtin Chu so'hiru c6c kh6 khdn, vu6ng mic d6n Co
quan thim quy6n de drirn bdo c6ng tic quyet to6n chuy6n thd hodn thdnh theo quy dinh.

2. VO ngirnh ngtr6 t<intr doanh:

C6ng ty titip tuc hoat d6ng trong linh vuc ngdnh ngh6 theo GiSry chung nh{n ddng

ky doanh nghiQp sO O:OO+23479 do Sd Ke hoach & DAu tu TP. H6 Chi Minh cAp ngdy
0l17l20l6 (kh6ng mo r6ng th6m nginh ngh6 kinh doanh).
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3. Ve t6 chri,c C6ng ty:
86 m6y t6 chuc cua C6ng ty gdm:

-- , ^. -l- Dai hoi dong co d6ng;.:
- H6i d6ng quin tri;

- Ban ki6m so6t;

- T6ng Gi6m rl6c.

4. vd k6 ho4ch tliu tu':

- Ve co so vAt ch6t:

V6'i hi€n trang nhd, d6t hiqn nay (duoc n6u cu th6 tai n6r dung b6o c6o d6nh gi6 k6t
qud san xuAt kinh doanh giai do4n ndm 2016 2020), Cdng t'r cin dAu m xiy dpg m6i,
nh6t li dOi vOl c6c khu d6t tr6ng (dAt o huyQn Cfi Chi) vir cic khu vuc nhi di xu6ng cAp,

kh6ng d6p ring y6u ciu hoat d6ng, sdn xudt kinh doanh trong tinh hinh m6i cira C6ng ty
tai c6c dia chi: 121 ChAu Vdn Li6m, quqn 5; 436 An Ducrng'y'ucrng, qu4n 5; 55 Nguy6n
Thi, quin 5 vd 167 Lut;- Hfiu Phu6c, qu6n 8.

ViQc dAu fu xiy dung moi nhim d6p ung y€u cAu ph6t tri6n, phUc vU sin xu6t kinh
doanh vd khai th6c toi da cdc khu tl6t hien c6. Tuy nhien, viQc trien khai diu tu xAy dUng
moi chi thgc hiQn dugc khi C6ng ty duoc kj' hoo d6ng thue dit mang t6n "C6ng ty c6
phin Chieu s6ng cong cQng thinh phO UO Chi Minh" vi c6ng tric quy6t :r;lin gi6 tri phin
v6n nhd nuoc tai tlxyi di6m chinh thuc chuy6n thinh c6ng ty c6 phdn (quydt to6n chuyCn
th6) duqc quy€t to6n.

- Vd phuong ti6n co gioi:

V6i hi6n trang duoc n6u cu thO tai n6i dung b6o c6o d6nh gi6 kdt qua sin xu6t kinh
doanh giai doan ndm 2016 - 2020 tai muc | .6.2 vir tu ndm 2013 tro lai d6y, C6ng ty chua
dAu tu trang bi.phuong ti6n co gi6'i, vi6c ndy dd dnh hucrng d6n hoat d6ng di6u hdnh,
phuc vu sdn xuit cua C6ng ty vir gidrn gi6 tri cua doanh nghi0p vd ndng luc hoat clQng,

ndng luc tham gia drr 6n cua C6ng ty.

. DU ki6n trong nhiQm ky 202l-2025, C6ng ty sE ddu tu vdo phuong ti€n co gi6i
nhim rung bu6c thay th€ c6c xe chuyen dtng dl h6t ni6n han su dqng, dl hu hong nhung
kh6ng c6 phu trtng ,J6 thay; nhim vtia.co bin d6p img s6 luonl; xe phuc vu nhu ciu c6ng
tfc, nhu cAu thi c6ng, duy tu th6ng chi6u srlng d6 thi, den tin hir)u giao th6ng. Kinh phi dU
ki6n tu'5 ty <l6n 7 ty d6ng/nam.

5. V6 kG ho4ch sin xuit kinh doanh:

5.1. VA co sti xiy dgng cic chi ti0u thi chfnh:

Vd doanh thu:
--;.- D6i voi c6ng t6c qurin ly vAn hinh, duy tu bdo du0ng h3 th6ng chi6u s6ng d6 thi:

xiic clinh ph6n d6u, n6 lyc thuc hi6n voi k6t qul t6i da theo k6t quri du. thiu vd hqp d6ng
duqc ky t<Ct vOi Cht diu tu. Trong nhirng n[m qua, Nhd nu6c dang dAy nhanh qu6 trinh
c6 phAn hoa cdc doanh nghi6p nhd ntr6c, tao thi truong md, rainh bach vi c6 tinh ch6t
canh tranh cao. BCn canh d6, vi6c tri6n khai thuc hi€n theo phuong thuc dAu thAu, tu m6t
don vi chuy6n nhdn c6ng trinh truc ti6p tu c6c don vi Nhd nu,ic, nay C6ng ty phai ti6n
hinh ddu thiu truc ti6p kh6ng chi vcri c6c don vi c6ng ich kt 6c md con c6c don vi tu
nhAn b6n ngoiri vi vdy dU ki6n sE gidm thi phAn do canh tranh (tlrtrc t6 da xiy ra trong giai
doan 201 6-2020).
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- O6i voi.c6ng trlc quin ly, v4n hdnh vir duy,tu b6o du&ng hQ th6ng den tin hiQu giao
th6ng: phdn dAu, n6 lyc thqc hiQn. voi k6t.qua t6i ila theo k6t qui dy thiu vd hqp d6ng
duqc ky ket v6i Chu dau tu (dU kien thi phan sE gifr nguy6n).

- OOi vOi linh vuc khac (thi cong x6y lip, tu v6n thi6t kC, ...;: Chu y6u li thi c6ng
^ ,:

x6y lap, trong giai doan 2016-2020, C6ng ty dd vi dang tham gia dAu thAu, trung thAu c6c
c6ng trinh xiy lip chuy6n ngdnh hd th6ng chi6u s6ng d6 thi (ddn Led) tai crlc tinh TAy
Ninh (n5m 2016,ndm2020), tinh Bd Ria- Vtng Tdu (ndm.20l8), tinh B6n Tre (nIm
2019). Do d6, dU kien trong giai doan 2021 - 2025, C6ng ty tiep tUc sE tham gia ddu thAu
c6c c6ng trinh xiy lip chuy6n ngdnh he th6ng chi6u s6ng d6 thl tai cric dia phuong ndy,
d6ng thoi mo rQng cho ciic dia phuong kh6c trong ph4rn vi cd nuoc.

B6n canh do, C6ng ty chu clQng, mo'r6ng tham gia o mirc nhidu nhit co th6 Chuong
trinh phrlt tri6n he thong chitiu s6ng do thi thdnh pnO UO Chi Minh, giai doan 2020 - 2030
di dugc Thdnh Uy thdnh ptrO HO Chi Minh thong qua vd.duoc Uy ban nhin din thinh
ph6 H6 Chi Minh phd duygt vio th6ng 0212021, trong d6 g6m c6c c6ng t6c:

* Cdi tao hQ th6ng chi6u sing dAn lpp thinh hQ th6ng chi6u s6ng chinh quy.

* Tri6n khai cric dg 6n hC th6ng chi6u s6ng m! thudt c6ng trinh bio t6n di tich lich
su, vdn h6a tr6n dia bdn thdnh ph6 H6 Chi Minh.

x Tri6n khai c6c he th6ng chi6u s6ng trang tri cho rnQt s6 truc duong quan trong.

Vd chi phf:

V6i girl v6n b6n hdng chi6m phin l6n (n 70% d€n15%) co ciu chi phi cua C6ng ty,
t.

chu y6u phUc vU cho c6ng t6c qu6n ly, vin hinh vd duy tu brio du&ng thuong xuy6n hd

th6ng, chi6u s6ng d6 thi vi c6ng t6c qudn ly, vdn hdnh vd duy tu brio duong thuong xuydn
h6 th6ng ddn tin ti6u giao th6ng (hQ th6ng ddn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t giao
th6ng vi bring th6ng tin giao th6ng di6n tir) vd thi cong c6ng trinh chi6u s6ng d6 thi chuydn
nginh trong giai doan 201.6-2021, C6ng ty sE xdy dlmg c6c k6 hogch n6ng cao ch6t luqng
dich w, ning cao ndng suAt vd hiQu quri ho4t dQng tu d6 ning cao ty suAt sinh ldi.

B6n canh do rndc du phSt sinh ciic khoin chi phi dnh hucrng il6n hiQu qu6 hopt ilQng

cria COng ty:

+ Chi phi phdn bo gi6 tri thucrng hiOu khi c6 phin hoa doanh nghi6p;

+ Chi phi trugt gi6 leo thang (vAt tu, brio hi6m xi h6i, chi phi tien com, chi phi
nhi6n li6u (xing, ddu, di6n, nu6c, ...)).

+ Chi phi mua c6c vit tu phu bit buQc d6 thgc hiQn hoin thdnh c6c hang muc c6ng
tirc cta g6i thiu trong c6ng tdc duy tu vd thi c6ng c6ng trinh.

+ Chi phf thud kho.

Nhrmg C6ng ty vin cO ging ph6n dAu khi ndng sinh loi theo xu hucrng tdng cua giai
doan202l - 2025 ndm sau cao hon nim truoc.
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5.2. VA cic chi ti6u tiri chinh chri vOu:

Dvt: tri

VC.ty'l-6 chia c6 nrc md C6ng ty xdy dgng, do trong giai co4n 2021 d6n2024,C6ng
ty du ki6n dAu tu phuong ti6n cho hoat <tQng gi6n titip vd truc ti6p san xu6t nhu dd ndu.tai
muc 7.3, C6ng ty tam thoi chua tinh d6n v5n dAu tu (chi phi phrit sinh) cho vi6c mua slm,
xiy dung tru so, kho bii,.. C6ng ty dang tam tinh cho chi phi,k-rAu hao theo quy clinh n6n
ty l€ chia c6 tric cua c6c ndm202l - 2024 duoc chi ph6i tu kC t oach ddu tu ndy.

Bi€u ili doanh thu, lgi nhuQn tru'6'c thui giui ilogn 2021 -2025 nhw sau:
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V6i c6c chi ti6u tii chinh giai doan 2021 2025, so voi thgc hiQn cuadoan 2016-
2020 co thd th6y ring chi s6 binh quAn tdng vE doanh thu, loi nhu6n lln ty 16 chia c6 tric,

rh6

Nhu viy, C6ng ty phAn d6u dam beio kha ndng sinh loi cua giai doan 2021 - 2025 so
vdi giai doan 2016-2020 li tang.

BiAu iI6 binh qudn doanh thu, lqi nhuQn trw6c thui giai ilogn 2016-2020 vd giai
ilogn 2021-2025 nhu' sau:
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6. Cric nhiQm vg thgc hiQn:

6.1. D6i v6i c6c linh vuc kinh doanh:

- OOi vOi c6ng t6c quin ly, v4n hdnh vd duy tu bdo dudng h6 th6ng chi6u s6ng d6 thi:

C6ng ty xitc dinh x6c dinh ph6n diu, n6 luc thuc hiqn v6i ktit qua t6i tla (v6i didu
ki6n phrii r6t thu4n loi vd tinh hinh dich b6nh Covid- l9 duoc ki6rn so6t t6t o ViCt Nam
noi chung vd o thinh ptr6 HO Chi.Minh noi ri6ng). Tuy nhien, v6i xu th6 c4nh tranh vi
vi6c tri6n khai theo phuong thu'c dAu thdu, viec girirn thi phAn ld kh6 tr6nh khoi.

- OOi vcri cdng t6c qu6n ly, vAn hdnh vd duy tu bAo dudng hQ th6ng ddn tin hi6u giao th6ng:

Cfrng nhu c6ng t6c qudn ly, vin hrinh vd duy tu bao dudng hC th6ng chi6u s6ng d6
thi, c6ng t6c qudn ly, vdn hinh vd duy tu brio dudng hQ th6ng ddn tin hi6u giao th6ng cfrng
tri6n khai theo phucrng thuc ddu thdu n6n kh6 trinh khoi vi6c giim thi phdn thuc hi6n.
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- D6i v6i linh vuc kh6c:

. Cong ty ph6n ddu tham gia thuc hien o muc t6i da chuong trinh phiit tri6n hq th6ng

chi6u s6ng d6 thi -Ihdnh ptrO HO Chi Minh giai doan 2020 - 2030. D6ng thoi, c6 nhi.ng
gini phrlp nhdnr d6y m4nh sin lucrng trong linh vuc thi c6ng >:dy 15p nhu: th6ng nhit c6c

gini ph6p vd trii chinh, v6 h4u mii dC tdng nlng ltrc canh trzrnh cua gi6 chdo. Tich cuc
nghiCn ctru, tim hi6u thi truong vd x6y dung chi6n luoc mo rQng thi phin.

6.2. D6i r,6i hoat ctQng kh6c:

- Ddm bio c6ng 5n vi6c ldm cho nguoi lao dQng.

- Ddm bao h0 th6ng duoc giao qurin ly lu6n hoat rlQng 6n clinh tu 98%.

- Drim bao kh6i lugng thanh to6n cua c6ng t6c qurin ly viin hdnh vd duy tri he th6ng
dung h4n l00o/,', cua c6ng tic tu vdn, thi cong xdy ldp dung han dat tr€n70oh.

- DAm bao I 00o/o circ c6ng trinh thi c6ng xAy lip bdn giao dirng c6c h6 so thiCt kti.
h6 so hodn c6ng, h6 so thanh, quy6t to6n theo ti6n d0 hqp d6n11.

-,l- Ve nhi€rn vu qudn ly k! thu4t, an todn:

+ Dirn bdo tinh thuyet phuc vd tinh phdp ly cua 95% khei luong de xu6t trong c6ng
tdc duy tri he thong.

+ Kh6ng d6 xny ra tai nan cli6n vd tai nan lao cl6ng. T[n13 cuong ddo tao kien thirc,
k! nang trong cdng tdc an todn.

+ Dim b6o tinh hgp ly, chinh x6c tr€n 97o/o ctac6c sin phdm tu v6n, thi6t kti.

. + Chir d6ng nghien cuu, dd xu6t, tdng cudng, ning cao cic ung dung cong nghQ

thong tin trong quan ly hC th6ng chi6u s6ng d6 thi, trong ho4t dQng san xuAt kinh doanh
nhdm tao loi th0 trong xu the cuoc c6ch mAng cong nghi6p 4.0 rien nay.

- V6 nhiQm v1r di chinh, quin ly tdi sin, vit tu thiOt bi.
-.:.+ Ve nhiern vu tdi chinh: Thuc hi6n theo quy dinh nhd nuoc. darn bdo thUc hiQn

hodn thdnh c6c nghia vu tii chinh theo quy dinh.

+ VA nhi€rn vu qudn ly tdi san, v6t tu thi6t bi:
t C6c tii sdn, vAt tu thitlt bi duoc qudn ly, clua vdo su dung ddm brio t6t vi ph6t huy

hi6u qud cao.

* Tdng 9u,yng thuc hirnh ti6t ki6m, chdng lang phi trong qudn ly, khai thic, su dung
tdi nguy6n, v6n, tdi sdn vd lao dQng.

7. Cic nhrim gi:ii phrlp:

7.1. Gitii phdp vi kinh doanh:

- Duy tri hoat <lQng 6n dinh, c6 hi6u quti cua c6c linh 'uuc kinh doanh chinh cta
C6ng ty, ddc bi6t ld cua c6ng t6c qudn ly, vin hinh vd duy tu bdo du0ng hQ th6ng chi6u
s6ng d6 thi, h9 th6ng den tin hi6u giao th6ng tr6n dia bdn thdnh"ph6 H6 Chi Minh o mfc
cao nh^dt mdc du qua d6nh giri voi xu thd canh tranh vd vi6c tri3n khai theo phuong thuc
diu thAu, vi6c gidm thi phAn la kh6 tr6nh khoi.

- OOi vOi llnh vuc kh6c (thi c6ng xiy l6p, tu vAn thitlt kC, ...1: Chu y6u lithi c6ng
^ .!

xAy ldp, trong giai doan 2016-2020, C6ng ty d5 vd dang thanr gia diu thiu, trung thdu c6c
c6ng trinh xiy l8p chuy6n ngdnh hC th6ng chi6u s6ng d6 thi (rldn Led) tai crlc tinh Tdy
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Ninh (ndm 2016,ndm2020). tinh Bd Ria - Vfrng Tiu (ndm 2018), tinh B6n Tre (ndm
2019). Do d6, du ki6n trong giai doan 2021 - 2025. Vi v4y:

.:,

. + C6nB ty ti€p tuc sE tham gia d6u thdu c6c. c6ng trinh xdy l[p chuy6n ngdnh hC

thong chi6u s6ng d6 thi tai c6c dia phuong niy, d6ng thdi mo r6ng cho c6c dia phuong
kh6c trong pham vi ci nu6c. ]rong d6 chir tgng nghiCn cuu, d6 xu6t vi di dAu trong su
dqng ddn LED, don dAu xu the chi6u s6ng m6i- ti6t kiQm ndng luong - hi6u qui.

+ Bdn canh d6, C6ng ty cht d6ng tim hi6u, xtic ti6n tl6 tham gia d mric nhi6u nhAt c6
th6 Chucmg trinh ph6t tri6n h6 th6ng chi6u s6ng d6 thi thinh pnO UO Chi Minh giai doan
2020 - 2030 da duoc Thinh Uy thinh pnO UO Chi Minh th6ng qua vd dugc Uy ban nhdn
dAn thdnh ptrO UO Chi Minh ph6 duyQt vio th6ng 0212021, trong do g6m c6c c6ng t6c:

* Cii tao hC th6ng chi6u s6ng din l6p thinh hQ th6ng chieu s6ng chinh quy.

* Tri6n khai c6c dr,r 6n hd th6ng chi6u s6ng m! thu6t c6ng trinh bdo t6n di tich llch
su, vdn h6a tr6n dia bin thdnh ptrO UO Chi Minh.

* Tri6n khai crlc hC th6ng chi6u s6ng trang trf cho mot s6 truc ducrng quan trong.

7.2. Gitii phdp vi t6 chnc:

- Titip tUc kiQn todn, hodn thiQn bQ mrly t6 chuc cta c6c dcrn vi truc thu6c theo
huong phu hcro v6i tinh hinh thuc hi6n moi theo tung giai doan.

- XAy dung c6c gizii ph6p tdng ndng su6t lao d6ng nhim tang khoi luqnB thUc hiqn
c6ng t6c bao du6ng thuong xuyen bu dip cho viEc girim dcrn gi6, dinh muc cua c6ng tdc
quin ly, v4n hinh.

-.Xty dung c6c giii philp, co ch€ phong ngrra rui ro trong quy dinh phat vi pham
Hqp d6ng cua c6ng t6c quin ly, vdn hanh vd duy tu bio dudng hQ th6ng chi6u sing d6 thi
vd hC thong den tin hieu giao th6ng.

7.j. Gitii phtdp vi cing nghQ vd iliu tu':

. - Giai ph6p vd c6ng nghQ: Ti6p tuc.diu tu ung dung c6ng nghQ thong tin, k! thudt
sO trong.t6 chfc diAu hanh ho4t ilQng nhim t6i uu hoa dAy chuydn c6ng nghQ, khai th6c
t6i da th6 m4nh vi nAng cao hi6u qui sdn xu6t kinh doanh.

- Giei ph6p v€ ddu tu:

+ DAu tu co so vit ch6t:

V6i hiQn trang nhd, A6t nien nay, voi tong s6 06 khu dAt tai thdnh pnO UO Chi Minh,
trong d6 c6 0j khu d6t v6i co scr vit ch6t nhi di xu6ng cAp, kh6ng dip ung y6u cAu ho4t
dQng,sinxudtkinhdoanhtrongtinhhinhmoi cuaCongtytai c6cdjachi: l2l ChAuVdn
Liem, qu4n 5 (try so ldrn vi6c chinh); 436 An Duong Vuong, qupn 5; 55.Nguy6n Thi,
qupn 5 vi 167 Luu Hiru Phu6c, quQn 8 (kho luu giir v4t tu) v+ khu vuc dit trong o Cu
Chi. Vi6c diu tu xdy dung mdi nhdm drip ung yeu cAu ph6t tri6n, phUc vU sin xuAt kinh
doanh vi khai th6c t6i d,a cac khu d6t hi€n c6.

Sau khi C6ng ty duoc ky hqp d6ng thu€ d6t mang t6n "C6ng ty c6 phAn Chi6u s6ng

c6ng cQng thdnh ptrO UO Chi Minh" vir c6ng tic quy6t rc6n gi| tri phAn v6n nha nuoc tai
thoi dii5m chinh thuc chuydn thinh c6ng ty c6 phin (quytit to6n chuy6n th6) tlugc quyiSt

toin, C6ng ty sE xric ti6n c6c tht tuc dti thUc hi6n phuong 6n diu tu, vdi muc ti6u:

* D6p ung y6u cAu phdt tri6n, phuc vu sin xuAt kinh doanh theo tinh hinh m6i.
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+ Khai th6c t6i da cdc khu d6t hi6n co, vua phuc vu sdn >ru6t kinh doanh, vua hucrng

d6n viec tdng cloanh thu tu khai th6c t6i da hi6u qua diu tu.

Voi lo trinh trong giai doan diu ld tru so ldm vi6c, kho lm gifr'vdt tu, kC ti6p ld c6c
khu r,'uc di co nhd cld xuong c6p, kh6ng dip ung y€u ciu (436 An Duong Vuong, qu4n 5;

55 Nguy6n Thi, quan 5) vi ki1 ti6p ln khu vuc dit trong o Cu C hi.

+ Diu tu phu'ong ti6n co gi6i:

* V6 phuong tiQn cho hoat dQng gi6n tir5p (di c6ng t6c, ,rl(ri ngoai, ...):

C6ng ty c6 04 *e, go* 02 xe 04 ch5 (mua ndm 1998 va nam 2009) vit02 xe 07 ch6
(mua ndrn 1999 va nam 2004). Cilc xe hien dang ho4t dQng nhung v6i viQc dua vdo su
dpng di liu (02 xe tr6n.20 nim) vd vdi tinh hinh c6ng t6c hiQn nay, vcri lucrng xe hi6n co
ld kh6ng drlp irng y0u cdu c6ng t6c cta C6ng ty. Theo y6u ciu vd nhu cAu c6ng t6c, C6ng
ty cin dAu tu ttL 02 cl€n 04 xe trong giai do4n2021-2025.

+ V6 phucmg ti6n cho hoat d6ng truc ti6p san xu6t:

Hi6n nay, Cong ty c6 tong rO:q xe co gioi,chuyCn dtrg. trong tl6: Su dpng binh
thuong: 28 xe; hu hong, chua c6 phu tung thay th6: 04 xe vd h6t ni6n han su dung: 02 xe
(xe tai). V6i thd'i gian su dung tu 25 d6n 39 ndm ld 05 xe; tu l(l d6n 24 ndm ld 22 xe vd tu
8 dtin 9 ndm ld 07 re. Trong 03 ndm gAn dAy (nim.2018, nlm 2019, nim2020). ngodi s6

xe so hiru ndy. C6ng ty con lu6n phrii thu6 xe d6 thgc hiqn thi c6ng, duy tu hC th6ng
chi6u sang d6 thi, he th6ng den tin hiQu giao th6ng, v6'i kinh phi binh qudn hon 2 ty
d6ng/nam. Qua k6t qud cria cong t6c ddu thAu cua c6ng tic duy tu g6rn:

/ He th6ng den tin hi6u giao th6ng: 03 ndm (ndm 20 19, r dm 2020, ndm 2021).

,' HQ th6ng chi6u sing tt6 thi: 03 ndm (ndm 2020 (tir npdy 0ll4l2O20); ndm 2021,
ndm 2022, ndm 2023 (den ngdy 3 I I 3 12023)).

Nhu vAy, nhu ciu su dung xe cira giai doan truoc mit ld 2021-2023Ii kh6ng giam
vd sE dAn tang theo kh6i lrqrg duoc giao moi hing nam (phrlt sinh tdng. so v6i hqp
d6ng). Trudc thqc t6 nhu cAu su dung tdng hdng ndm nhung trr ndm 2013 ddn nay C6ng
ty chua diu tu mua sdm.trang bi th6m bAt cf phucrng ti6n co gi6i ndo. ViQc ndy dd inh
hucrng ddn hoat dQng rli6u hinh, phuc vu sdn xuAt cria C6ng :y, gidm gi6 tri cta doanh
nghidp vi nf,ng luc hoat dQng, n[ng luc tham gia dg rin cua C6rg ty.

Do d6, viec diu tu b6 sung phuong ti6n co gi6i cho Cdng ty trong giai doan hi6n
nay li.6t cin thi6t; r,oi lg trinh nhim tung bu6c thay th6 c6c x: da h6t ni6n han su dgng,
di hu hong nhung kh6ng co phu tung de thay th6 vd d6p ung 1,6u cAu cong t6c hi6n nay,
v6i l0 trinh nhu sau:

* Vd phuong ti6n cho hoat dQng gi6n titip (tti c6ng t6c, d6i ngoai, ...):

/ Ndm 2021: Du ki6n dAu tu 0l xe 04 ch6 (thay cho xe mua nam 1998) vi 0l xe 07
ch6 (thay cho xc mua n[m 1999).

/ Nim 2022: Du ki6n diu tu 0l.xe 07 ch6 (thay cho xe mua ndm2004) vd 02 xe
b6n tai phqc vq cho c6c don vi truc ti6p trong c6ng t6c quin ly. vin hdnh vd duy tu he

th6ng chi€u s6ng d6 thi.

/ Ndm 2023: Du ki6n dAu tu 0l xe b6n tai phuc vu cho ;6c don vi truc ti6p trong
thi cong xiy l[p he th6ng vi 02 xe b6n tai phuc vu cho c6c d<yn vi truc ti6p trong c6ng t6c
quan ly, vAn hdnh vir duy tu hd th6ng den tin hi6u giao th6ng.
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/ Nam 2024-2025: Du ki6n dAu tu th6m n6u lugng xe chua it6p tmg y6u cAu cong rdc.

* V6 phuong ti6n cho hoat d6ng truc ti6p san xuAt:

/ Nam 2021: Du ki6n dAu tu 02 xe teii hdt ni6n han su'dung.

/ Nam 2022: Du ki6n dAu tu 02 xe tii cAu ktit hqp v6i ndng nguoi ldm vi€c tr6n cao
trong 04 xe hu h6ng, chua c6 php rung thay th6.

/ Ndrn 2023: Du ki6n diu tu 02 xe trii cAu k6t ho-p v6i nAng nguoi ldm vi6c tr6n cao
trong 04 xe hu hong, chua co phu tung thay th6.

/ Ndm 2024-2025: Dg ki6n dAu tu th6m n6u luong xe theo thyc t6 y6u cAu c6ng t6c
vd hiQn trang xe tai thoi di6rn d6nh gi6 dAu tu.

7.4. Gitii phdp vi cni d9, chinh srfich:

- Titip tuc thuc.hidn giao chi ti6u sdn luqng v0 c.ac don vi tnrc thu6c tr€n co so tinh
todn ndng luc thuc t6, tl6c thu dia bin, k6t qui d6u thAu... tao didu ki6n dC Girim d6c cric
dotr 

"i 
ph5t huy tinh cht dQng, s5ng tao trong tim ki6m c6ng trinh, t6 chric thgc hi6n. Co

cn6 ag khen thucrng tucrng ung v6i c6c don vi hodn thdnh vuot chi ti6u, s6ng tao, d6ng
thoi xu ly phu ho-p voi c6c don vi kh6ng hodn thirnh nhi6m vu.

- Nghi6n cuu, dO *uAt rd 6p dung c6c ch6 d0 tni chinh, hAu mdi d6 tang cudng ndng
luc canh tranh tham gia d6u thAu tu vin, xdy lip vd quAn ly (n6u co).

-. 
i.- Ti6p tuc ung dung KPIs (chi s6 tlo lucrng hi6u qui c6ng viQc) trong c6c llnh vuc

hoat d6ng ctra C6ng ty (theo chi dao cua cAp thAm quyen).

8. VA nii ro:

8.1. Rrii ro kinh t6:

Li m6t bQ phin cta n6n kinh t6, Cong ty cfrng chiu tfc dong boi nhirng rui ro md
c6c doanh nghi6p trong todn bQ n6n kinh t6 phni dOi mAt nhu su bi6n d6ng cua kinh tti thi5

gi6i, su inh huong cia thu nhip, lam phrit cua n6n kinh t6, ..- vd hoat.d6ng cta Cong ty
kh6ng th6 tr6nh khoi nhfrng rui ro niy. Voi su tlng truong ndn kinh t6 cira d6t nu6c noi
chung vd sg ph6t tri6n cta thdnh ph6 n6i ri6ng m0 ra co hoi atl COng ty ph6t tri6n trong
thoi gian t6i.

D,5 han ctrti rui ro vC mit kinh tti C6ng ty kh6ng ngu'ng mo'r6ng dia bin kinh doanh
ctng nhu ning cao chdt luo-ng dich vu.

8.2. Rti ro d{c tht:
Bi6n dQng gi6 dAu viro, c6c vAt tu trang thi6t bi diQn tu: hoat d6ng sin xuAt chuy6n

ngdnh llnh qrc duy tu hQ th6ng chi6u s6ng d6 thi, he th6ng den tin hi6u giao th6ng vd thi
c6ng x6y lip c6ng,trinh chuy6n ngdnh chi6u s6ng d6 thi ld chinh, vi6c thuc hiQn th6ng
qua phuong thuc dAu th6u v6'i gi6 gi6 nguy6n vit li6u la giri duoc chdo truo'c.

. Trong qu6 trinh tri6n khai thi c6ng, vi6c didu chinh khi co bitin dQng tdng vd nguyCn

tilcld tlim bAo theo quy dinh (duqc ldp tai thdi di6m hiQn hnnh).Tuy nhi6n, qu6 trinh
dieu chinh.thuong co su chi dao cua Co quan truc ti6p c6p tr6n cia Chir dAu tu cfrng nhu
ti€u chi di6u chinh md Ch[r diu tu dua ra ld theo hucrng giAm nhdm ti6t kiQm ngAn s6ch

n0n gi6 nguyCn vAt liQu bi6n tl6ng tdng thi C6ng ty co kh6 n[ng chiu 16 phAn ch6nh lQch

d6. Vi vpy, gi6 ci nguy6n vat lieu bitin d6ng sE Anh huongtAt lcrn d6n tinh hinh san xuAt
kinh doanh cua C6ng ty, nhAt ld trong thuc hi6n cric g6i thAu, d{c biQt ld cic g6i thAu co
thcri gian thqc hiQn lAu (tu 2 ndm d6n 3 n[rn).
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(long ty lr nrot trong nhirng cloanh nghi6p dau trr rAt tnat h ve c6ng ngh€, tuy nhi6n

cing rrhu circ rloanh nghicip khiic vi6c lac hiu ve crJng ngh6 I dtu kh6 trdnh khoi. B€n

.unli ,lo. (-ong t1,' hoai cl6ng trong linh vtrc cfing ich (phuc r u c0rrS d6ng), do tlo hoat

d6ng cta Cong ty kh<i cti str tting trtttirg d6t bi0n.

C'irng nhr"r nii ro vC kinh t0, c10 han chO rui ro Ciong ty s0 prhai tip trung mo rdng thi

trlrorlg kinh dcanlr i:irng nhtr narru, cao ch0t lutrng dich vu. t attt llio kha nring sinh loi
hicu quii.

t1.3. Rtii ro v0 ph:lp ly:

l'inh orr dinh vii th6ng nhit ctia lrc thong lu6t phrlp sd ti c dQng d6n hoat deing sdn

xutt kinh cloarrlr cua Cldnu ty cirng nhrr cuir chc cloanh nghi0p k h:lc. I)o lii rui ro phnp ly o
khia canh hC th5ng. anh huong d6n hiu h0t cdc doanh nghi,3p clriu su clitiu chinh cua phdp

luit. Sy tlray cl,ii nay c6 th€ rnang clerr nhirng thudn loi nltunr ctng co thO tao ra nhtng
bit lqi cho hoat tlorrrr cira Cdng ty.

l'{o4t ddnlt kinh doanh cua Cong ty chiu su'di€u chrnh ctru nhiiu r,5n bdn ph6p ludt
kh6c nhau.([.uut l)orrnh nghicp, l3Q t.Lrqrt [.ao dOng, Luit chuyin ngiirth ; ). Cdc Ludt ndy

se dugc ti0p tuc dutrc sua doi. bo sunu cho phu hcm voi tinh lr nlr lhrrc t0. Bat cu su thay
doi nio cirng sC tac rlt)ng den hoat dong slln xuat kinh doanh cti;t C6ng ty.

tJ€n carrlr ;lriu su cli0u chinh cua nhi,3u vln bdrr phdp luit. cdc c,: ch€ chinh s6ch c[ra

chinh quy0n rlirr plirrong va cip thiinr quycrr cung tirc dong cli'n hoqt dQng cira C6ng ty.
Di0n hinh nhrr giai rloan 201 (r-2020. v(ri crv chC chinh sirch cri ciip thdrn quydn v€ giam

dinh rniLc, clon;ria i,-i ty le chi phi churtg clir iinh huo'ng rit lon rlen kOt qud hoatcl6ng cua

C6ng ty. Vi viv. ncu circ co ch0 clinh siclr cira chirrlr quyir dia phuong vd cip thirn
quy0n trong giai cloan 2021-2025 d0i vrii cong tiic: qurrin ly. vdn ninh, vd duy tu biio during
thuong xuyOn Le tlr(rng co bi6n dong cirng sE tiic dQng toin clrrin cl,3n circ mlt hoat cl6ng

cua Cong ty.

. Vi viy, tinh on tlinh v€ ccr ch0, chinh sdclr cua chinh Quyc r"dia phtrong vd cip thAm
quy€n, d6ng thtii C'6ng ty tAp tnrng vao kha nf,ng clLriin tr1 vA krirn so6t hoirt dQng doanh

nghiQp nhlm g(,p phiin han ch6 rui ro ph6p ly sc gop phan vio s;rr hoat dQng 6n dinh cta
C0ng ty.

t1.4. tttii ro kh*c

lJdn canh r:ic :'rri rci h0 thong r''A rui ro cir bi0t nhu trcn. CCrrg ty cirng nhu cdc dcrn vi
kinh t0 kh/rc, si chiu anlr hutrng va br.ton thAt trong trutrn-u hop ray ra c6,c rui ro bAt khd
kh6ng nhu: thi0:i tar (bio, lut. dong clat, ...), htia hoan, clich b(nh, .... De han ch€ t6i da

thi€t hai. Cong ry cin thanr gia vio chc ho1 d6ng bao hiCtn cho ciic tii sdn vir c6ng trinh
xiy dung cua (})rrg ty.

thArih pbO ttO C.tri \4inh kinlr bdo c6o c1 inh
Il (: t]

+ cqrfil6
CC PHA}I

IAM DOC

- l1tttj sirri mr0
iliiliH P'r'lrJ'

H0 Cili 14ilH

Oong ty q(, phirr ('hi6u sirrrg corrg corrg
hr"rong hoat d0n1t nhi,lnr kj, 2021 2025 r'cvi c

ir,,L.{
!

r.

h't'ri Dfrng!'n

t

,i, iltl
II

l0



C6NG TY CO PIIAN
cHIEU sAxc coxt; c'o:,{(; TP.ncN{

(lON(; ll<tn X,t ttOt Cgt.r Xcttirr VIET NAM
DQc l4p Tg'do - Ilanh phric

56: l2 i TTr-DIIDCD TPI{CM, ngar 30 thdng 06 ndm 2021

TO TRiN}I
V/v Th6ng qua K6 ho4ch lu'ong, thil lao I"lQi tt6ng qudn tri,

Ban ki6m so6t vi T6ng ()irlm al6c nlm 2021

Kinh grii: Dai hdi d6ng c6 a6ng

Cdn cir Dieu l0 to chrrc va hoqt dQng cua Cong ty co phin Chi€u sdng cong c6ng
thdnh ph6 UO Cni Minh sua df,i b6 sung dd <lucrc f)ai hoi dong cf, d0ng thurcmg ni€n
th6ng qua ngiry 21106,2018,

Cdn cir Nghi dinh 53 20.16,ND-CP rrgziy I 310612016 ctia Chinh phti cluy dinh vd

lao dQng, ti6n luong, thu 1ao. tie n tlruorrg doi vtii Cong ty co phArr. von gop chi ph6i ctia
Nhd nuoc;

Cdn cu Thfing ru 2812016lTT-BLDDTBXH ngdy 01 ,0912016 cira 86 Lao dQng-
Thuong binh vd Xa h6i huong cldn thuc hiOn quy dinh vd lao ddng, ti6n luong, thi lao,

ti0n thuong doi vdi Cong ty c0 phan. v6n gop chi ph0i cira Nhd ntroc.

Cin cu k0 hoach to clrirc t)ai h6i clong co dong thuong ni0rr nanr 2021;

. I{c/i d6ng quan tri Cong ty co phin Chi0u sdng cong cong TPFICM kinh trinh D3i
h$i dong c6 d6ng thuolg rrien ndrr 2021 thong qua K€ hoach lu<mg. thu lao H$i d6ng
qudn tri, Ban Kicrn sodt va T6ng Gianr doc ndnr 2021. cu thc nhu sau:

L+'grg ['ht lao , ' fong c0ng

432.000.000 345.600.000 777.600.000

432.000.000 4-32.000.000

145 600.000

432.000.000 r 72.800.000

I ngtrtri 43 2.000.000

2 nguor 172.ti00.000

432.000.000
r.296.000.000 sr 8.400.000

Kinh trinh Dai hoi d g co dong xern qua.
{23i

,t.-. 4
Noi uhQn,
- Nlru tre n:

- I-tru.

TJAN TR
,iit[i] s,it[(f,ll

iHiHH IHt)
H0 cilt ifliH

t

345.600.000

604.800.000

432.000.000

172.t{00.000

432.000.000
l .tt r 4.400.000

S-I'T

I

I

2

c QUAN TIil
Clhi tich HDQI- chuy0n
trdch

Thdnh vicn I{DQT khong
chuy€n triich

N0r quq- -HOI DON

I nguoi

4 nguo'i

-Ly,.rrg

II BAN KIEM S0A'T

I

)

III

Tnrong Ban Kicrn sodt

chuydn trich
Thinh viSn Ban Ki6rn soit
khong chuyen trich _
TONG GIAM DOC

TONG CQNG

t

t() 11O

n Vin I'ltng



cONG TY cd PIIAN
cHIEU sAxc c6ruc coN(;'r'r,.HCNr

cqNG rron xA Hor crru Ncuin vrET NAM
DQc lip *'fu.'do - Hgnh phric

56: l3 i'f'fr-Dtl[)C]D TPHCM, ngti.v 30 thting 06 niun 2021

TO TRiN}I
V/v Thdng qua du'ki0n phu'o'ng 6n phin ptr6i tot nhu$n sau thu6

ninr 2021

Kfnh g0i: Dai hdi ttdng c6 d6ng

Cdn cu Di6u l6 td chuc vA hoat d0ng criir C6ng ty c6 plrarr Chi6u s.{rrg c6rrg c6ng

thdnh ph6 Hd Chi Minh sria de,i bd sung di dr,roc l)ai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua;

Cdn cu k€ hoach sirn xuAt kinh doanh n[m 2021 ;

. H6i ddng quin tri Cong ty c.6 phin C'hi6u sang cdng c6ng TPI'ICM kinh trinh Dai
hQi ddng c6 d6ng th0ng qua dg ki€rr phuong iin plran phoi loi nlrr,riur sau thue nlrn 2021

nhu sau:

K 2021
Chi ticlu

nhu cbn I chu'a hin

Cdn c['khodrr 17. didu 2 Nghi <Iinlr so 140i2020/ND-CP ngiy 30/l 1i2020 cua

Chinh phu c6 quy dinh:

Ti le:

lLr4tl

Giri tri
Ghichir

Lginhuin sau thuc (t.NS-f )

('trrr 
-{

gcip

ty klrting
r tin liirr
.l
kct

I r 260.4it0.000

Chia lai cho ciic ben girp von licn kct tli.:o.1uy,'

dinh cua hqp dong kinh t0 da ky' ktt

Bt dip khotin 16 cua cac ninr tnroc di het thti'r

lran tlugc trti vr\o lrri nhuarr trutlc thire thco quy
dinh

(, (l)

('urrg t_"- khOng
cri circ khoan

l6 ctia ciic n:iur
trur'rc tii h0t
thcri han. phai

bti dip

0 (2)

QUV ddu tu phiit tri6n doarrh nshi0p 596 I,NST r .563.024.000 (-l)

Trich qu! khen thu<ing. qu;:' phirc lcri clro ngu'tri

lao dQng trong doanh nghiep, quy thuong ngudr
qudn l,i doanh nglri6p:

5.55 7.456.000 (4)

- Qu! khen lhunng. qu.r.\ philc, loi c:lto ttgri'i lto
tlQng lrong doanh ttghitilt

- q.iTiiii t!,tirting. phit,' toi li,),i lqi nh111,i11 111x1

hiAn t'urtt ki futat.'h

- Qryt thuong rtguii qudtt l{ dounh nghiilt

Chia cir tuc

0.5 thiing
lr"rtnrg binh

(-lrrra tinh

5. t79.456.00{)

0

I.-s

lutnrg
quirr

thirng
binh -178.000.000

ll.5olr

iliiu lt
vorl

14. t40.000.000 (5)



"- Dii vin dottnh nghiip ci t'6 lthtin, r'6n gtSt tnd Nhi, ;tu(x'ncint gifi'lrln 50%
vontliirrlIhoir tting.ri,,riphtint'itt1t,.t,t;ttltit)uqa,ct,phrrrngurtthiuc6rtic, loi nhuan

.rtttr thrtt hr)rtg tt,int thrlx'phcin phii thao rltu ttr nhtr.sttLt;

+ C'hitt ltii t'ho,-,ic lrirt gitlt t',itr lierr k& lheo qtry dittlt criu hoTt ctdng kinh tA dd
kt'R(l (ttett crt);

+ tli ttilt Lhtxin lri r:uu t'tir; nirm trtri'c: tti hit thoi httt tlLtoc trt)'vdo loi nhuan

lrutx: lhtta llteo qttv tlinh.

+ 'l.t'ic'h tii ti"u 3094, t'rio qtry-, tltitt trr pltdr triut tlotrtrlt ns,t,,Ap (n0u Diiu l€ td ch*c
vi hout el6ttg t;titt (l()unlt nghitp ci trr.t'dinh vi|c tt'ic'h lrilt Oui trr).t).

+'l'rir'lt qul lilten thui'ng,qui philt'loi chtt ngmri luo d)ng trong.doatth nghiep,
quj thwing ngtri't.c1ucin l.t'' dounh rtghiip thao qu.t'tliltlt cuu Cl'h'trh phu vi luo clong, tien
Itro'ng, thi luo, tien tlttrongddi vo'i t'otrgt.t, t'o t'6 phin, vott gti1,t:hi plt6icua Nhd nmi'c.

+ t.oi nhLrtiut cin lr.ti thut'hi1n chiu h\t t'o tti't'. lqi rrhur.,t, bring liin mut cho ctit'
co tt6ng, thinh t'iOrr u)1t t'tin. Dii t'i'i l;ltottrt t'6 tirt'. lqi nlttrtin ltrurc rhiu hting tiin mitt
t;ho phtirr v6tr rtlti ttir(/c gip trong dottrlt ngltiilt tltu'c lti0n trQlt t tio ngdtr ,rdch nhci ntr(tc
theo quv tlitrh "

Nhu vAv vi rnr ticn hiing dau r,'ice plrdn phoi lqi nlruan sau tlruO thuc hi€n ninr
2021 lit chia cti tLLc (5) nhirl tlarn hai troa lcri ich .u, .,j dong, c ra cdc b6n cfing nhu cAn

OOi hop ly cac 11u! liCn c1uan. Sd ti0rr ct)n lai sd ciutyc phan phoi , lro c1u! diu tu phiit tri€n

doanh nglri€p vii clui; l<hcn thuong, qLri phirc loi cho ngr.rcri lao r t)ng trong doanh nghi0p

vii qu! thuong igrro'i qLriin ly cloanh nghiep. cu thc:

(3): Qu! clau tu pheit trrcn cloanh nglri0p: thco quy dinh iil trich t6i da 30% vdo

quydiu tuphat tri('rr doanh nghiQp. De ruAt trich nlrn 2021 lri i')i, lryi nhuin sau thu6.

(4): 'l'ric r cluij khen thuo'ng. quy phuc lo-i cho nguo'i lao d ing trr.rng doanh nghi0p,
quy thtrcrng ngu'oi quiin ly doanh nghiCp:

'l'hco tpry tJrrrh tai dicnr a. b khoan l: diSrn a. khoa,r 2 cli6u l8'fhrSng ru
2812016i'f1'-lll Dl'Llxll, ckii i,rrr c1u! khen thutrng, qu! phirc l.,vi cho ngudi lao dOng

trong doanh ng:ri[;r. cluy thurhrg ngr.r<ri quarr ly cloanh nglriep u<ii con s6 phdi trich li
duong nhi0.n sd lu:
- 3 thdng tien lrrrrrg binh quan thLrc hi0n cua.ngtroi lao dQng ki: - i.220.500.000 d6ng.
-2001.' loi nhuar: thrrt'hi.^n vuot loi nhuan kC hoach lir:0 dOng. (, lhtra tinh)
- 1,5 thdng ti0n [urrn::, binh cluAn thuc hi0n (NQL) la: 37t{.000.0 )0 dorrg.

'l'6ng cgng: 31.59tt.500.000 il6ng.

Noi nhdn:
- Nlrtr tror:
- [-trr.r.

UAN "tRI
91

t

,l,r)'iltt

l lung

2
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c6xc rv co pnAN
crupu sANc cONc coNG TP. HCM

ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

56: 14 /TTr-BKS Tp. Ho Chi Minh, ngdy 30 thdng 06 nam 202l

ro rniNn
V/v Lqa chgn tlon vi ki6m toin 86o c6o tii chinh ndm202l

Cdng ty.6 phfln Chi6u s6ng c6ng cQng TPHCM

Kinh gfti: D4i hQi tl6ng cO A6ng

Cin cf Di6u lg t6 chuc vd hoat cl6ng cua C6ng ty c6 phAn Chi6u sing c6ng c6ng

thdnh pnO UO Chi Minh sua d6i b6 sung dd duoc Dai hOi d6ng c6 d6ng thtrong ni6n th6ng
qua ngdy 2110612018;

Ban Ki6m soiit kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6rg ph6 duy6t ti6u chuAn lua chon dcrn
.. .l

vi kiem to6n vd hinh thuc lua chon ki6m to6n nhu sau:

1. Ti6u chuAn lua chon C6ng ty ki6m torln:

- Ld C6ng ty Ki6m to6n hoat dQng hop phip tai Vi6t Narn vd thu6c danh sSch C6ng

ty ki6m to6n duoc Uy ban Chung kho6n Nhd nuoc cho ph6p duoc thuc hi6n ki6m toiin

cho dcrn vi co lgi ich c6ng chirng ndm202l;

- Co uy tin, kinh nghiCm ki6m to6n OOi vOl c5c doanh nghiQp tai ViQt Nam;

- D6i ngfr ki6m to6n vi6n co trinh dQ cao vd nhi6u kinh nghi6m;

- D5p ung duoc y6u ciu cua C6ng ty C6 phAn Chi6u s6ng C6ng cQng TP.HCM vd

pham vi, ti€n d0 vd ch6t lugng ki6m to6n;

2. Hinh thuc lua chon:
:'

Cong ty co phdn Chi6u sdng c6ng c6ng TPHCM da 1i0n hC m6t s6 don vt ki6m

to6n trong danh s6ch t6 chirc kiem toiin duqc chAp thuAn cua Uy ban Chring kho6n Nhi
nu6c ViQt Nam dd nghi bio gi6 thpc hi6n ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm 2021, cu th6:

- C6ng ty TNHH hing ki6m to6n AASC : 170.000.000 d6ng

- C6ng ty TNHH ki6rn to6n Nhin Tdm ViQt :242.000.000 d6ng

- C6ng ty TNHH ki6rn todn quoc t6 - CN Ngh6 An : 230.000.000 tl6ng

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem xet vd th6ng qua vi6c lua chgn Cdng ty
TNHH hf,ng ki6m toin AASC ld don vi thqc hign ki6m to6n E}6o ciio tii chinh ndm

2021, cU th6 nhu sau:

- C6ng ty TNHH hing ki6m torln AASC ld dcrn vi ki6m to6n trong danh srich t6

chirc ki6m to6n duoc chAp thu4n cria Uy ban chung khoin Nhir nu6c ViQt Nam.

- Ld don vi kitim to6n dat c6c ti6u chuAn theo uy quyd, cua Dai hQi d6ng c6 tl6ng.

- Lh don vi dd thgc hi6n ki6m todn B5o c6o tiri chinh tu ndm 2017 ddnndm2020
cua C6ng ty c6 phAn Chi6u sdng cdng cQng TPHCM d4t ti6n d0 vd ch6t luqnB ki6m to6n.



- Ld don vi b6o phi ki6m to6n th6p nhAt v6i mric phi dC >:u6t thyc hiQn soit x6t 86o

c6o tdi chinh bdn ni6n vi kiem toin 86o c6o tdi chinh ndm 2020:

+ Phi thuc hiQn ki6m to6n : 170.000.000 d6ng .

Kinh trinh Dai h6i tt6ng c6 d6ng xern xet vd th6ng qua.

Nai nhQn:
- Nhu tren:
- Lrru.

TM. BA\ KIEM SOAT
TRL.ONG BAN

Ph4m llhi Xufln Li6u
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cONC TY cO PHAN
curpu sANc cONc coNG TPHCM

ceNc rron xn rror cHu xcgi.t vrT.T NAM
DQc l{p .- Tg'do - tl4nh phric

TPHClvl, ngdv 09 tlmng 06 nam 2021

QUY CHE TIrAM GrA DE CU', trNr; CU'
gAu rHANr'r vr0N rror DoNG euAN TRI, RAN Kr[,M soAr

NHrEM Xi' ZOZ t - 2026

Kfnh giit: D4i hQi O6ng c6 adng

l. Mr;c tiOu:

- Dam bao tuAn thu phAp luAt vil circ thorrg lc tai Vi0t Nam.

- Ddm bdo nguyCn tic c6ng khai, ddn chu vd quy6n loi hgrp phrlp cua tit cd c6c c6 d6ng.

- Dirn bdo tinh tip trung, 6n dinh t6 chri'c cta Dai hdi d6ng cO d6ng.

- Biu thdnh vi0n HOi d6ng quAn.tri. Ban KiOrn so6t do HQi <16ng qudn tri, Ban
Kidnr so6t COng ty cd phAn Chieu sdng cong cdng TPI-l(lM da hOt nhi6m kj,.

2. 56 lu'ong thinh vi0n vi nhi(rn kj' ciia H6i tl0ng quin tri nhiQm kj, 2021 - 2026:

- SO luong thdnh vi€n I{oi cl6ng qudn tri ld : 05 nguoi; nhi€m kj, lir nirn (05) nnm.

- Thinh vi6n cua HQi d6ng quiin tri co the duqrc biu lai voi s6 nhiQm kj, kh6ng
h4n ch6.

3. 56 tugng thinh viOn vi nhiOm kj,cua Ban ki6nr so:lt nhiQm ky 2021-2026:

- 56 luqmg thinh vicrt Ilan Kienr soirt lA : 03 ngu'oi; nhiern kj, la nam (0.5) nnm.

- Thdnh vi€n c[ra Ran Ki€m sodt co thd duoc biu lai vcvi s6 nhi6m ki, khdng han

chii.

4. Quy0n tld cti', rilng cri'thinh viOn [IQi diing quin tri, I]an Ki6m soit:

- Cdc c6,i6ngriim giir.c6 phin pho thting trong thcri han lien tuc it nh6t sriu (06)

thing co quydn g0p"so quy0n biOu quy6t dC d€ cu cdc ung vien HQi d6ng quin tri
(HDQ'I) vd Ban Ki0rn so6t (llKS).

- C6 d6ng ,ho{c nhonr co d6ng nfun gin' hr l0% d6n duoi 20% t6ng so c6 phin c6

quye n bidu quy0t dtrc.rc dd cu' rn6t (01 ) irng vi€n I-IDQT vd m6t (01 ) une vidn BKS;

- Tu 20% d6,n duoi 30% duqc dd cri t6i da hai (02) irng vi€n HDQT vd hai (02) ung
vi6n BKS;

- Tt 30% d6n duoi 40% duqc dd ctr t6i da ba (03) ung vi€n HEQT vd ba (03) ung
vi6n BKS;

- Tu 40% d6n duoi 50%, du<vc dd cu t6i da b6n (0a) ung vi0n [{EQT vd b6n (04)

ung vi€n BKS;

- Tu 50'Zo dfln duo'i 60'% rluo-c rle cu toi da narn (05) ung vi6n HDQT vd ndrn (05)

tmg vien BKS;

- Tt' 607o den ducti 70"h duoc de cu tOi cla siiu (06) ilng vi€n HDQT vd s6u (06)

rmg vi0n BKS;



- 'l'Lr'1()"4, tl0n dLrtii 90')/u drxrc itC cu tOi da bay t07) urrg vitin HDQ'I'vt briy (07)

ung vien ISKS;

5. f i0u chuin vir didu kign d0 trti'thinh thirnh vi0n 116i dting quin tri:

- Khong rl,Lroc doi tuong quy clinh tai khodn 2l)ieu l7 cLra [.uat Doanh nghiep
5t_Y2020

- Clo trirrh 116 chuy0n rlon, kirrh nglri0rn tronB (luan l.rr i<inlt iloanh hoitc trong linlr
vtrc. rrgAnh, ngh0 kirrh cloanh cua c0ng ty vi klrdn-e rrhat thiet phai la c6 dong ciur

cong ty;

- -l'harrh vidn I{6i clong quan tri cong ty co th0 clong rhrri ld thinh vi6n Hdi ddnli
qr.uir: tri cua cirng ty klriic;

- 'l'harrh vr(:n llOi tlOng cpran tri khong ctrgc lii ngutri co qLlan h0 gia clinh (bao g6nr.: ,:
vo'. clrrirr:. brl dc, nrc cl,-^, b0 nLroi. mc nuoi, bd chdn;. ntc ch6ng. bQ uq, rn! \,9,

con rle. tir)n nuOi. con rc. con clau. anh nrOt. chr ruot. r:nr nr6t, anlr re. em r0. chr

daLr. cnr dAu. anh ruot cua vo. anlr ruot cua chong. chi ru6t cua vg, chi ru6t cua.:
chorrg. crrr nrot cta vo, cnr ruot ct'ra chong) cua 'fong uiirm d6c vi nguoi quan lj'
khirc cua cong t!. cua ngttt-ri quiin ly, ngucri co thiirn tprycn b6 nhicm nguoi qudn

ly cong t) mt,

- 'l'hiinh i,r['n ]-l0i derng quan tri cua rnr)t cOng ty dai crune chi ducrc cl6ng th<yi li
thirnlr vri:rr llOi dOng quiirr trr tai t6i da 05 cong ty klrac.

6. 'l'iOu chuiin vi didu kiQn cl6 trri thinh thAnh vi0n Ban Ki0nr soft:

- KlrOng tlrru-rc rtOr tuons thco clrry tlinh tai khoiirt I Di0rr l7 cua Lu4t Doanh nghi0p

59,',2()20:

- t)u'oc c.lio tao rntit trong cac chuy0n rrgiurlr r,0 kinh c. tii chinh, k0 to6n, ki6m
toA n, luat. qudrr tri kinh doanlr holc chuy0n ngi\nh p rir lrgp voi hoat d6ng kinh
doanh cua doanh nghicp;

- Khong pirii la ngudi.c(r cpran h0, gia cli.nh (bao gonr rc.. ch6ng. b6 de, nre de. b6
nuoi. rue rruoi, bo chong, rle chdng. bo vq. nrq vg, ccn do, con nu6i. con 16. con
datr. rrrrh r,-rclt. clri ru0t. cln nr0t, anh rc, crn rc, chi clarr. cnr r10u, anh ruQt cua vo,
anh rlot;r)a chong. chi r-udt clla vo, ctri ruot cua chrir g, crn rudt ciravg, cm ruot

, ,l
cuir clrring) cira thdnh vicn llcli dCrng quiin tri. "l'6ng liiinr d6c vi nguoi quAn lf
khric:

- Khong ptriLi lii nguiri quiin lv cOng ty: khong nlrAt thict phzii Li co rl6ng hoic nguoi
lao d(rng cua cOng ty:

- Kht)nrl cltxrc lii ngrrcri c(r quan hQ gia dinh (bao grSnr r c,, chong, UO ac. mc <lc, b6
nu6i. nre nuoi. bo chorrg, nre clrong. bo vo, mg \q. cor de, con nudi, con r€, con
(nu. lrnh :rurt. chi ruot. cm ruot, anh r0, em re, chi clir. em rldu, anh ruQt cua vo.
anlr rtrdt ctra chClng, chi ruot cLra v(r, chi ruot cua clron t. ern mtlt cua vo, em rudt
cta chongi c.ua ngu<ri qudn ly cloanh nghi0p cua c6ng t y v.ii cong ty mg; nguoi dai
di0n [,h6n r,6n cua doanh nghicp, ngrroi dai diOn phir von nhti nu6c tai c6ng ty
me vr) tai cong ty.

1. II6 so'tham gia di cri', ri'ng cti'thirnh vi0n llfii rliing qtrrin tri vh Ban Ki6m soit
nhiOm k!'2021 - 2026:

- f)rvn i0 ctr i itn-e cti tlriinlr vi6n Iioi don-e quiin tri holt []an Kiinr so6t

- So ye,.r lj liclr cta u'ng vi0n:
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- Biin sao CMND/CCCD/llo chi6u. ho khau thud'ng trir lroac tanr trt vi cdc vdn
bing, chung nhdn trinh clo rrzrn htia va trinh do chuydrr r"n<ln.

8. Thoi gian nQp h6 so'tham gia ttd cri', ri'ng cii' thinh vi0n t'lQi tl6ng quin tri vir
Ban Ki6m sodt nhiQm kj,2021-2026:

Hti so' thanr gia di ctr, itng ct thinh viOn Il6i ddng quan tri vA Ban Ki€m sodt nhi0m
ky2021 -?076phai nOptrutic l2ngAytnro'cngz\ykhai nrachopDai h6i,ctrthdchAmnh6t
truoc l69 ngiry 1810612021.

, Hgi d6rrg quan tri Cong ty sd xenr xct h6 so thanr gia c16 cri..u'ng','d thuc hi€n cdng
bo th6ng tin toi thi,3u l0 ng;iy trutrc ngiiy khai rnac hop Dai hoi dong co ddng trr0n trarrg
th6ng tin di€n tir cua Cong ty dd ct) d6ng ctl thO tirn hi0u vC cdc ung cu vien tru'oc khi bo
phieu.

Ung cir vien phdi co cam kdt bang v5n barn vd tinli trung thuc, chinh xilc cta cdc
th6ng tin cd nlrdn dugc cong bd va phdi cam kct thuc hi€n nhiern vu rndt cdch trung thuc,
cAn trgng vd vi loi ich cao rrhdt cua Corrg ty ncu duoc bdu lam tlrdnh vien lloi d6ng quiin
tri holc thdnh vi0n Ban Ki0nr soirt. 'fhong tin li6n quan dOn ung cu vi6n duoc c6ng b6.:
bao gorn:

- Hq tOn. ngdv. thdng. nAnr sinh:

- Trinh do chuy0n rnon;

- Qui trinh cong tdc:

- Cdc clr[rc danlr quan lv khirc (bao g6rn ca chu'c danh H9i d6ng quan tri cta c6ng
ty khzic);

9. Lga chgn cdc ri'ng vi0n:

Chi nht'ng ho str dd cu/ ung cu dip trng <Ju didu kiQn dd cir/ ung cu vd nhung ung
ci'vien ddp ung du di
soiit rndi dugc dua vd

.l -^cua cac co dong truoc

du ki0n cua thinh vi0n II0i dong quin tri hoac thanh',,i6n Ban Ki0m
o danh sdch trinh Dai hoi clong c0 d6ng l6y y ki0n bi6u quy6t thong
khi tien hanh biiu crr.

U TRI

in Vin Htng

T
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cONc rY co pHAx
cHIEU sANc c0:lc coNG lpHClr

ceNG rro,t xA Hr2r cHU Ncuia vrpr n*Al\{
DQc lip --Tq'do - H4nh phric

TPI{('114, ngi.v 30 tlfing 6 nitm 2021

TItrl r.[: gAu cu'
THANTT VriN r{or DON(; QUAN TRI - BAN KrEM SOAT

NrrrlrM xv zoz t-2$26
T4r DAr rror DONG co DoNG Trru'(NG NtEN NAM 2021
c0xc ry co prrAN crrrEu sAnc cONG coNG TpHCM

Kinh gri'i: D4i hQi d6ng cd tl6ng

l. Cin cf':

- Ludt Doanh nghiep s,i SgIZO:0lQt{14 barr hanh ngdy 17 0612020:

- Di6u l€ to chuc vd hoat dong cua C0ng ty cti phin Chi0u s6ng cong cong thanh ph6
Ho Chi Minh:

2. Mgc dfch:

- Danr bdo tuAn thri phrirp luat vz\ circ thong l0 tai Vi0t Narn.

- Drinr bao nguyin tic cdng khai, clarr chu vd quy8n lo-i hop phiip cila tit ca cdc co dOng.

- f)dnr biio tinh tdp trung. 6n dinh to chuc cria [)ai hoi d6ng c6 d6ng.

- Biu thiurh viin l{Qi dong quan tri va.thanh vi6n Ban Kicnr soir nhicm k} 2021-
2026 do l-l6i clirng quan tri va []an ki6rn sozit C6ng ty nhidm ky 2016-2021d4 h6t
h0t nhicrl k1).

3. D6i tuo'ng th9'c hiQn bAu ct':
*: : .-
TAt cd circ co dong ld ca nlran, ngucri dai diQn theo uy quycn c[ra co ddng ld t6 chirc
s& hiru cir phAn ph<i th6rrg cua C6ng ty (thco danh s6ch cri d6ng cua C6ng ty do Trung
tdrn I-uu ky,chung khoirn Vict Nam chot ngay 2510512021) hodc nguoid4idi6n theo

iry quycn bdng van ban cua cr) dong Ia cii nhan co rnat tai Dai hoi d6ng c6 dong
tlruo'rrg ni€n nlnr 2021 du'oc quyin thar:r gia thuc hi€n biru ctr.

4. Phuong thri'c biu cri:
.t- Viic bdu cu thdnh r.icn Iloi dring qudn tri.(lIDQT) va thinh vidn Ban Kicrn sodt

tnkSl clut-vc thuc hi0n tlrco phrroirg thuc biu d6rr phi0u thco quy tlinh tai khoan 3,
Dieu 148 LuAt Doanh nglri0p so SgiZOZO|QI{ 14.

- Danlr sdch ung vicn IIDQT va BKS dugc hinh tltanh tlrco rtguycrt tac sau: Dua tren
Don ctd cu. ung cu cua ciic co clting dd lua chon ung vicn I-lDQT vi BKS dip ung.:
ti6u chuan quy dinh trong Di0u l"^ to chirc vii hoat dong cria C6ng ty co phdn Chi6u
s6ng c6rtg cong TPI I('M.

- M6i co <iong tharn drr drro-c plriit nrtit phieu lrau thiinh vicln.HDQT (rnAu hong) va

mot phiOu bAu tlrarrh r,iOn BKS (rnau xanh la) cho toin bo so co phdn.so htiu.

- Iuloi c6 riSng c6 t6ng s6 phi6u bicu quy6t bing t6ng s6 c6 phin dai di6n so htu (bao

g6rn so'hiru r,A uy quy0n).nhdn vdi so thanlr viin dlroc bdu cua HDQ'[ vd cua tsKS,

Theo cl6. co dong co quy6n don hdt rong s6 phi0ti bdu cua minh cho nt6t ho{c nrot:,
so ung cu vlcn.



1'ong so plricitr [rictr qtry0t

cua nriri ro d,)ng
l'ting srl co phan so ltitt

cua co dr.rng

So luong thiinh vi0n bau
vt\o HDQ1'hoac tsKS

X

(lu t,ri:

'l'orrr :,i phi€u biCu quv0t
bau thzinh vi0n [{l)Q'l'

criit mrii .6 cldng

'l'(,ng i,i phi6u bicu qu-v0t

bau thanlr vien BKS:. ;, -^cuu ntol co 0C)1'lg

'l't-lng s0 co phdn ;o hiru
cLra cci dOnil

-l-ong 
so co phdn ;o hii'u
cua co d6n1

x5

x3

(iir tl0ng -:rl thel chia sd phicu bi0u quy0t c[ra.rrtirtlt tl(: Lriiu clro cdc irng cr,i vien
IIIXT-I'ri) LIKS rnir nrinh lua chon rrii so phicu khric rrhau r,6'i di6u ki€n tong se,

phiCrr hr,:rr quyct cho cac irns cu r ielrr kh6n d lro'n tdnq s6 phi6u biOu
quv6! cr.rir rninh co. Co ckrng biu crr thco I trone 2 ciich nhrr sau:

. C ich I : '['ruong ho'p co clong nruOn ch,ia cliu sti phi,irr biu cua minh cho c6c u'ng
cr'r viin drroc chon thi chi cin iliinh dAu X vA 0 vr:,)ng lr€n trii t0n cua cac ung
crr viin dr.roc lua chon. Neu klrong lua chon irng ct: r,icn nao, c6 dong gach l6n
cir lro va tCn cul irng cu vicn dir.

YLqsi
C'0 clt)rrg co 1.000 co phan x 5 nguo'icltro. c bAr.r: 5. )rX) phieu biOu quy6t

) Trut)'ng hplt cit rlong ilinh dAu X t'h7n 02 fi'ng ci vi\t':

El U'rrg crr viert l. ... ..
f tlntl er-l-vi&t*2:-.. :;..':1..i-. :-.-:::. :

E' LIng eu vi€n 3: ::: :;..,::r,: l

El LJ'rr1t cil' vi0n 4: .....

) 'l'ru'orrg ho-p na.y sd dtrqc lri0u la co dr)ng bau chon irnl cir vicn so I va so 4 vd co
dong :lii chia tI0u tong so phi0u bieu quyOt cua minfi cht, 2 rrng.cu vi6n vdis6 phi0u
bi0Lr rruytt cho rnt-ri ngutri li.r -5.000 / 2.= 2.500 phr0Lr bitrr quy0t.

) Truittg hrrp ci il6ng ttinh dfiu X chgn 0l ti'ng ci'vitn:
E L)irg cu vi0rr I : .. ,..

El -{J ni1{,+'r-vi6rt*:,,=.. :.-'. : -- : r: : :--:,-:i r ;

trl tJirir-etr*v"ie**]--.r-'; r: : -.:'i;;.-::---. i;

El Lliril eu-vi6n-4=.-, r-.= ; i--. -.--: ::-. ;-i.-
EI {J n1l e'tr-t' i*0lr * --.; ; ;*:: .'r -:-i:-.;-- i

) 'l'ruurrg lrt4r nav si duoc hi0Lr la co dOng bziLrchon I [rn1 i:r.r vi0n s6 I vri d6n het s6
phitu bi0u quy0t cho [rng ctr vr0n clo la 5.000 i I -5 00 ) phicu bieu quy6t.

o Cdch 2: (-o don-e phai ghi rir s<i Plucu bliu cho tu'n1 (rng cu vierr nrd minh lua
clt,'rn vao bin plrdi t6n cr-ra cic [rlg crr vi0n duoc cho r Ndu kh6ng lua chon inrg
cu'viirt nao, co dOng gach l0n ca ho va ten irng cr"r v [n <lo.
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Vi du:

tr Ung cu vicn l: 1.500 phi6u bi0u quyet

El-- Uirg e* vi€n 2:-. ..i..;;;
El---U'ngcti vi€n 3: .,...,.-;........-. ;......:..

n U'ng cri vi6n 4: 3.500 phieu bieu quy0t

(--Qng: 5.000 phi6u bi6u quv0t

Hoic

n IJ'ng cu'vrcn l: 5.000 phi6u bicru quyet

CQng: 5.000 phiiu hi6u quy6t

- Trong truong hcrp plricu [rAu vtra cr5 <J6u X trong 6 vuong (E) b0n triii t€n Lmg cu
vi€n duoc chon. vtra co ghi so phicu bAu vilo o lrcn tay phrii ung cu vi€n dugc chgn
thi thdng tin s6 phi6u bidu ouy6t do c6 ddns ghi vio d bOn phlii t6n rins cri'vi6n
sE li thOne tin ho'p l0 dO lim crr sO tinh phi6u t idu quydt.

- Trong moi trurrng htrp tcn urrg cu'vitn bi gach bo nhung vira co th6ng tin diu X
trong o vuong bcn triii t0n ilng cr-r viein vaihoAc cir s0 phidu bieu quy6t ghi vdo bcn
phai ten ung cu vicn thi dcu xcrn la co dorrg khrlng bau cho ung cu vien ndy.

8-Ung,€u.vi€n-f-:-5$00 phieu bi6*-quye{

El{J*feti-vi€n-} : ..-,-,,. fihi€tr-bi€u quyet

- Truong.hop cti dong cci sq nhinr l6n khi ghi Phi6u biu I-IDQT va BKS vd chua bo
phieu bdu vio thung phi0u, c0 dting co thc lien h0 vtii Barr Ki0rn phi€u d€ duoc t16i
lai Phi0u biu.

I-,,uu f: Doi vdr nhirng trLrmlg hop trcn nOu [mg cu vidn nAo kli6ng duoc lya chon thi
c6 dong phai gach lcn ca ho va tdn cua ung cu vi€n do.

5. Thfr tgc vA hinh thri'c ti6n hinh bAu cii':

5.1 Phitiu biu cri':

a. Hinh rhti'c Phi6u biu cri':

- Phi6u bAu thAnh vitn IlQi clorrg quiin tri cluoc in trin giay mdu hing co tlong diu
treo cua Cong ty c0 phan Clhi0u sang cong c6ng TPI{CM.

- Phi6u biu thAnh vi0n llan Krirri sodt rluoc in trtn giiy mdu xanh c6 dong diu trco
cua C6rrg ty c6 phin ChiCu siing cong c6ng'l'PtlC'M.

b. Ngi dung Phi6u biu cri':

- Phin l: The hien Mi so tharn du Dai lroi, t6rrg s6 cd phin stv hiru hoic <lai di0n so
hiru, t6ng sd phi6u bidu quy6t.

- PhAn 2: Danh sdch ung crr vicn llDQl' hoac BKS.

- Phin 3: N,f ot so ltru y quan trong

c. Phi6u hqp lQ:

.,)



- Plricu rLr llan ro ch[rc Dai hoi phht ra tlreo nriu thilrrg nhAt ct'l d6ng diiu lreo cila

Corr.: ty, <h0ng cao. str. tay" xtla.

- Phi0u biit. cho nhirng nguoi trorrg clanlr siiclt bau cu dr ,,lrro-c Dai hdi th6ng qua;

.l- 'ftrnrl conq so phicu bi0u qrryct cho tat cit circ ung cu I i:n:

i- Phi6u bAu gach bo tat ca cic irng cir viCn.

^ ,:.t I'[rrg;,)ng so phiOu br0Lr quy0t biu cho tat ca clic ng ctr vi€n bing hoic nhri
hrrn tr)nir s0 phi0u bicu qu,v0t ctia co <long.

- So phi0u bieu quyct phai li s0 ngr.ry0n.

d. I'hi0u trAu kh0ng hr1'p lf :

- t']hicrr biu khong do lJan tri ch[rc l)ai lr0i phirt hr\nh.

- PhiCrr biu khong tlong dau trco cua Cong ty.

- Phi6rr trirr cti so [nrg cu vi6n nhi0u hon sir ung cr.r viCn rli <luoi: I)ai h6i th6ng qua.

-.: " :- 1'Crng corrii so phi0u bicLr quyet blu cho tAt ca ciic firrg c L vi0n l6n htrn t6ng sti phi6r:

biCu quyil cua co ck)ng.

- Plrictr bi:r khong gach va klrong chon ung ctr vi6rr ttio

- Co ct,)ng ghi th0rr t€n ngtrirr khiic vao danh sitch.

- C6 ctr)ng khong gach irng ctr vi0n rna co dong kht)ng clron.

- 56 plriOu t,iOu quyet ghi brarrg ozi,. so th{p phAn.

- Phieu bar.r bi riiclr. hach. tAy, x(ra. s[ra chia, ghi thtrr rhftng th6ng tin kh6c, them
k1r hiiu'

- t'hi6t barr rrQp cho lJan KiCrl phicu sau khi i'iCc b(r phi0u k6t thirc vi Ilan Ki0nr
phi0u bit ckiu quir trinh ki€rn phi€u.

- Phi6u kht)rrg cri clri'ky. khung ghi ro ho t€n cua cr.r d6n 3 hoic rlai di6n ty quydn dtr
hsp;

e. '['rrrri'ng htrp xem lir khdng tham gia biu cti':

- C:,. .e {i,rr-u co tharn dq Dai hoi rnz\ khong,bo phicu bi r c(r thi so phi6u biu cu cira

co dorg cfi. clrro-c xcnr la khong tharl gia bdu ctt.

5.2 tlan lii0nr phi6u, ngul'0n tic bti phi6u vir ki6m phi0u:
,;.a. Ban I(i0m phiOu:

t)q (',',,, t,pr doiin de eir va tltrr.vc l)ai lroi dong co dong:l:ring qua, c6 tr6ch nhienr:

- 'l'i:inh Dai hoi rlong cd dong thr:ng qua The le biu ctr.

- IIurvn,: cliin cich thuc bo plriOu vi to chuc biu cLr.

- Ti0n l,drrh l<i€rr phi6u.

- ('irrr.q ['rri l.r t r;rra bau crr trtrtic I)ai hiri.

- 'I-hdnlr vttn llan kienr phicu khong dtLo-c cir ten tlong tlar-rh sach cl€ cu'vd ung cu'
vao IIDQ'l-r,d BKS.

b. Nguy0n tic bri phiOu vi ki6m phi6u:

- Biln k ern lrlri0u ti0n lt:\rrh kiclnr tra thirng phi8u truirc rlri bo phi0u vdi su chimg
ki0n c,ra cii; co dOrr_q.

- Chc cf,tlCr:rq cirnc klrai ho phii'Lr bau rdo thung phr0u.
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- Vitc bo phicir bit ddu tu klri cri thong bilo cua'f ruong IJan ki0rrr phi€u vi k€t thric
khi hOt thtx gian bo phiiu.

- Vi6c kiOnr phi6u phai tluoc ti0n hinh ngay sau khi viec bd phi6u k6t thuc.
-.1, ,..:- Kct qui kiirn plri0u duoc tlrc hiOn trong bi6n bdn kicrn phi6u vi duoc Truong Ban
kiem phi0u cong bo truoc t)ai hQi.

6. Nguy0n tic trring cii'fhirnh vi0n IIDQT vir thinh vi0n BKS:

- Nguii tr[tng ctr thinlr vi0n t{DQl'va thinh vi6n BKS du'oc xac dinh theo so phi.1u

bieu quyet tinh, nr cao xuong thiip. bAt diu ttr irng cir vicn co s6 phicu bi0u quyct
cao nhAt cho d€n khi dir so thiinh vien theo quy dinh.

- Cu thO trong Dai hoi c16ng co dong thtrdng nien narl 2021 biu 05 thAnh vi€n HDQT
vir 03 thinh vi0n FJKS nhie rrr kj/ 2021 - 2026

- 'f.,:'r,g,htyp co ttr hai (rng ctr vicn.tro- lOn c14r,.r,lq t6.phi6u.blng nhau cho.thanh
vten cutjr cung cua HDQT hoiic BKS thi si ti6n hinh biu lai trong s6 ciic irng ct,:vi6n co so phieu biu nganr-{ uhau.

7. Lip vn cOng bii Bi0n bin kidm phi6u:

- Sau khi kiern phi0u. Ban ki€rn phre:u phai ldp Bi€n biin ki0rr phidu. Noi dung Bidn
biin kienrphid.u bao gom: Tong so phiOu biu hqp le:, tr:ng.so phicu biu.khong ho'p

lQ.; so phieu bdu hop le va ty lc ')i, phicu bidu quyct tr0n tong s6 c6 phdn tharn gia
bdu cu'hop li cira ttrrg ['rrg cu vicn vao HDQ'| va I]KS

- Todn vdn Bi0n bdn ki6nr phiiu phai clr.r<rc cdng bo tru'ric Dai hoi d6ng co <l6ng.

8. Nhfrng khi0u nai vii viOc biu cti'vi ki0m phi€u:

Nhimg klricu nai vi vi€c biu cu v;r ki0nr phielu sE do Chu toa doan girii quy6t ngay tai
Dai hQi va ghi viio Bi6n ban cuOc hop [)ai hoi dong c0 dong.

9. Higu lu'c thi hirnh:

- 'fhe lc baLr ctr nay ducrc cftic cdng khai truttc Dai hQi dong co dong vi liy y kien
..t : '
bicu quy0t trucvc khi tiin hirnlr biu ctr.

- N6u duoc Dai hQi d6ng co dt)ng tlrong qua voi ty lc ttr 5l'% tong s6 co phin bieu:.,:
qr.ryet cta tit czr co dong tlrarn du tro lcn sE co hi€u luc thi harrh bat budc rloi vcri tdt
cd co dong.

G QUAN TRI

T rAn Vin lltng
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