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DON U}.{G CU
THANH VIEN HQI DONC QUAN TRI

cONG Ty co rHAN BAN Do vA TRANH Axu cilo nqc

Kinh siti: BAN TO CHUC D4I HqI DoNG CO oOXc THUONG NrEN NAM 2022

coxc rY co PHAN BAN Do vA rRANH AxH crAo ntTc

T6i t6n ld: Sii Duy Bin

CMND s6: 049082000321 Ngdy c6p: 0410312022 Noi c6p: Cuc cinh srit QLHC vO ttXft
Dia chi: c5n h6 c-904 city Garden, 59 Ng6 tat t5, Phuong 21, Qudn Binh Thanh, Tp.HCM

Trinh d0 hoc vAn: Thac s! chuy6n ngdnh Thuong mai; Cu nhAn chuy6n ngdnh Di0n tir Vi6n th6ng

Hi6n dang sohii'u: 300.000 co phAn tBangchi; Bu tram trghin co phdn)
. ,. ;

Tuorrg ung vo1 tong m6nh gialit (ddng): 3.000.000.000 d6ng

CIn cu quy dinh cua LuAt Doanh nghiOp vd Didu l0 C6ng ty, t6i xin tg irng cu'vdo vi tri
thdnh vi6n H6i ddng Qudn tri ("HDQT") COng ty.

Tdi xin cam doan minh c6 dri diOu ki6n/ti6u chuAn dO ung cu vdo vi tri thdnh vi6n HDQT

theo quy dinh cira Di6u 10 Cdng ty vd Quy ctrO Uiu b6 sung thdnh vi6n HDQT tai Dai h6i d6ng c6

cl6ng thucrng niOn ndm 2021 ("Dai h6i") cira COng ty.

T6i cam k6t chiu tr6ch nhi6m ve tinh chinh x6c trung thuc cta n6i dung vdn bin vd hd so

kdm theo d6ng thoi cam k6t tu6n thu dAy du theo quy clinh crla Di6u 16 C6ng ty vd Quy ch6 b6u b6

sung thdnh vi6n HDQT tai Dai h6i cta Cdng ty.

TrAn ffong cam on!

lfr Nd,,say2f 0$ ndm 2022
N cu

(Kv rd he t€n)

0rb b,-
Tdi lidu stii kim:

-

- So y6u lj' lich do [rng vi6n tu khar (theo nrAu)

- B6n sao H6 khAu thuong trri (ho4c GiAy dang kt tam 1ru ddi

bing cAp, vdn bdng chr?ng chi chilng nhin l'inh d6 vdn ho6,

?

han.1. CMND (hoac ho chieu) vri cac

trinh d0 chuyOn m6n cta img vien;



ceNG HoA xA Hgr cnu Ncnia vt[r'NAM
DQc lflp - Tq do - Hgnh phric

nAX CUNG CAP THONG TIN
(Ban hdnh kim theo Th6ng tu' so \6/2020/TT-BTC ngdy I 6 thang I I ndm 2020 cila BQ tru'dng

Bd Tdi Ch{nh)

Kinh gui:.
- Uy ban Chring khoin Nhd nu6c;
- So Giao dich chirng kho6n.

i/ H9 vd tOn: Su Duy Bin

2l Gi6i tinh: Nam

3/ Ngdy thhng ndm sinh: 72 thdng 10 ndm 1982

4/ Noi sinh: VTnh DiQn, Di6n Bin, Qudng Nam

5/ s6 cMND (ho{c s6 nO 
"ticr):049082000321

Ngdy cdp:0410312022 Noi c6p: Cuc cinh s6t QLHC ve ttXft
6/ QuOc tich: Vigt Nam

TlDint6c: Kinh

8l Dia chi thudng tru: Cdn hg C-904 City Garden, 59 NgO t6t tO, Phucrng 21, Qupn
Binh Thanh, Tp.HCM

9/ 56 diOn: 090s059668

10/ Dja chi email: suduybin@gmail.com

11/ TOn t6 chric le d6i tuqng c6ng b5 th6ng tin: C6ng ty c5 phAn Tflp dodn ECI

l2l Chttc vu hiQn nay tait6 chirc ld d5i tuqng c6ng b6 th0ng tin:

l3l Circ chric vp hi6n tlang nim giir tai t6 chuc kh6c:
,^

C6ng ty c6 phin tflp doin ch[m s6c st'c khoe Kim

Chric r,u: T6ng gi6m d6c

14l 56 CP nfm git: 300,000 Chitim 16.13% v6n di6u 10.

l5l Chc cam k6t nim gift (nilu c6): Kh6ng

16lDanh s6ch ngudi c6 1i6n quan cua nguoi khai*:

+ Nguni co li6n quan theo quy dlnh tai khoan 46 Ei6u 4 Ludt Chimg kho6n ngd,v 26

th6ng ll ndm 2019.



5 2.3 !"''?..i.H'5 € €aEr4'3UZ s=! r

^ ".; o,^
; =.:-dE c E c-t:irXtr{.o:i.,oo'-
ii.-d i e'= *id J .d
!E>

I

. -, il.6 u q ='l o
E,6,5 c.b ora 1!:
' " X O il.o - > C

C-iLt

: -o tr ooi, '! .d u 4 t'l,a'?-.1.e +'? -e!':

' ;: E il,u - --_ C

d-

rf.f *s'fl 
=''!:a

a's €. E E''A "
N

az
Fco.
-a -
o tr-
^t

'+ -'(O

I E;'\ .= :1

'9Q...5 tr:-.' 
- @!':L C

d- -.
il.o.E-,L ^,

.- h^ g (.r.1,6
t) s :AZ-
"q i,E EA
s+X(-.r

.= F,, g ..,.r'c

:5: tr^
sEXo

sco .du

-E:i,aa
,u* -v 6

@L oF

c0)o q,a

a a: E,z
vi-Xi'".s
.u- -vn

rcE-jF

.,i 1O
u"ias=4
* ^ 5nq U +

R E Tf :EE
fEE

o.
o

z
a

;TEX

-.4

o:lq
oJiX

Er,*o:Z*.qx
E>
o+x

E>
;:VI
,,.L x

E>
o::*
o{X
OoL

(,
o.F

(,

g
o

50.Z

N
a.l

N

O
=fO

N
N

O
6
O

N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N
N

O
c

N
N
N

N
N

r
N

@

*

az

o
<o
an

€

N
C
O
O
N
@

o$
C

€
r
C

4

d
O
C
al

O

N
N

O
Cr
6

Nw
N
O

O
6
o

a
N
O
O

€
O

r
€o
x
3

--':! 
^vx AEV+:Z ZY

!a1a:z9f f
I

r
A
U(J
U

a
U
U(,

n
U
U
O

!
U
O
O

a\,
U
l)

o(,
U(,

Z
U

=.5.. -.!>rc
- .c ?!.b :

>3,3
I <o

co

"o

o. ro
@

o
a.

U

f'S+
'="f,^)'a c .^

bo

ro

V

c0

<C

!c
<c
tv

o!
,O

I

c4

<a

u,

=,.
1

tr ^ - uE -.- 6 ?! C.d !^

F-=roE4,EEo
r€
6r€

b!
.a
E
:Z

a)
<a
tv

:,
=taE
!

bo

v

c!
<c

u

5!
(O

v

=^U,+
.54
a

aC

rod# 5':E
a

,,9 .-. i
=)3 E

z--
- *c
>": -

F., r.:.-
=VEa

tl(,
z

d

a
.d

-O

.€
O



r, I PQ;=
Q;'QaZ4
H . EaE q F
f=c.-t

.cr,:'!L u
c-L ) d

E ou aO ''i'EE utr:)A
r:J 5": trA

, - i(eH. -EXU

E - -O'oj'EC E a:)a:
r 5 5': =/i, - 

JLdH- *E;<U

.5 zo

-^:V.d
Hr'

=^9

;EX

i; ^g

E9X
olF
U

r
N

C
N
N

at
N

O
5

N
N
N
C
6
C

O

r
O
N

o

O\or€
o{'

o

Ns
O
rc
Oa*

U
Uv

U
U
U

(,
O
U

{
trj

Eo

o0

v

il
<a
5g

u
<a
,gv

cnc.o
v

' F-

!'- cF !:9
i,* z

U
if

(,
<o

il
C.=

g

E

.r .€ .o



17l Loiich 1i6n quan rt6i v6i c6ng ty dai chirng, qu! dai chirng (n6u c6): Kh6ng

18/ euy6n lqi m6u thuln v6i c6ng ty dpi chring, qu! dpi ch(rng (n6u co): Kh6ng

T6i cam doan nhfrng loi khai tren day ld dirng su that, n6u sai t6i xin hodn toirn chiu

tr6ch nhiQm tru6c phip 1u4t.

Hh NQi, ngiy thing 04 nilm2022
KHAI

rd hq

Sii Duy Bin



\-gllH, Ilua ra uul Lllu u5ula v ltl 1'tarrr

DQc lAp - Tq do - H4nh phtc

-----o0o-----

A?

BIEN BAN HOP NHOM
DE CLI LING VIEN BAU 86 SLNG THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI

NHIEM KY 2021-2025

cONc TY CO PHAN BAN DO VA TRANH ANH GIAO DUC

Hdm nay, ngity 251412022, chring t6i ld nhtng c6 d6ng cua C6ng ty C6 phAn Bdn d6 vd Tranh 6nh

giiio duc ctng nhau nam giir 357.451 c6 phAn, chi6m 2),31yo tr6n t6ng s6 c6 phAn co quydn bi6u
i.

quyet cua Cong ty, c6 tdn trong Danh sdch duoi diy:

cirng nhAt tri dA cu:

.61. 6ng: Nguy6n Tudn Nam

Sinh ngdy: 1410111978

Trinh d0 hqc v6n: Th4c s! chuy6n ngdnh Qu6n trf kinh doanh

i 2. Bi: Nguy6n Thriy HSnh

Sinh ngdy: 0610911974

Trinh d0 hqc v6n: Cir nhdn chuy6n ngdnh Ngoai ngfi

(So 1t€u ly lich cH tet ctia t*ng ang viAn dwqc di cx gxi kim BiAn bdn ndy).

ldm tmg vien bAu b6 sung thinh vi6n HQi d6ng quin tri COng ty C6 phAn Bin d6 vd Tranh 6nh giSo

duc nhiQm kj,202l-2025. trong kj,Dai hOi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2022.

Ddng thoi chiing t6i th6ng nh6t cu:

Ong (Bd): Nguy6n Tu6n Nam

1

Dia chi
56 c6 phAn

so hiru
K;i tOn

C6 d6ng
S6

CMND/DKKD

232,25103619901 1061
PhO 18, Y6n Ninh, YCn

Kh6nh, Ninh Binh
Phpm Nggc

HuyAn

T6 4 Linh Nam, Hodng
Mai, Hd NQi

85,000TrAn Anh Tf 036085000549

40,200
NguySn TuAn

Nam
01 9078000085

Th4ch Bin-Long Bi6n-Hd
N0i

357.451T6ng cQng



LMtNIJ so: UlyU/6UUUU6) Ngay Cap: 1)/U //lUrO 1\Or Cap: LUC cann sar frllvl- cu uu va LrI-vLJ

va dan cu

Eia chi thuong tni: Th4ch Ban-Long Bi6n-Hd NQi

Trinh d0 hqc vAn: Th4c s! chuy6n ngdnh Quin tri kinh doanh

HiQn dang stv hiru: 40.200 c6 phAn (Bdng chtr. Bijn maoi nghin hai trdm c6 ph1n)

, ,. 'ATucrng img voi t6ng m6nh giri ld (d6ng): 402.000.000 d6ng

tAm dai dien nh6m dO thUc hi6n c6c thu tgc d6 cu theo dring Hucrng d6n vA vi6c tham gia img cir,

dC cu vdo HQi d6ng qudn tri cua Ban T6 chirc DHDCD thucrng ni6n nim 2022 C}ngty CP Bdn d6

vd Tranh inh gi6o duc.

Bi6n bin nhy dugc lQp vdo liic 10h00, ngiry 251412022tqi Ha NQi.

D4i diQn nh6m c5 A6ng
(K!,vd ghi rd ho r€n, ddng diiu - ndu cd)

ot. . Naw ruil
Tdi li u stri l(im: lnry ' "ff-

- So y6u ly lich do r1ng vi€n ru khai (theo mdu);
- Bin sao H6 khdu thuhng trri (ho4c Gi6y d[ng kj tqm trri ddi hpn), CMND (hoac h0 chi€u) vd c6c

bing c6p, vdn bdng chring chi chung nhf.n ffinh dO vin hoii, trinh dQ chuydn m6n cua ung vi€n;

Bi1n brtn hgp nhdm ndy cilng ctic tiri lipu gtri kim phdi gni ui Bun TO ch*c DHDCD trubc 14h
ngdy 25/4/2022.

2

LW



CQI{G HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tg do - Hanh phric

rAu CUNG cAp THONG TIN
(Ban htmh kdtn theo Th6ng tr sij 76/2020/TT-BTC ngay t6 thdng l l ndm 2020 ct)a BQ rruong

B0 Tdi Ch{nh)

Kinh gui:,
- Uy ban Chrmg kho6n Nhd nudc;
- So Giao dich chimg kho6n.

1/ Hq vd t6n: Nguy6n TuAn Nam

2l Gifitinh: Nam

3/ Ngdy thang nbm sinh: l4l0lll978

4/ Noi sinh: Th6i Nguy6n

5/ SO CMND (hopc sO tr6 ctritiu): 019078000085

. Ngdy cap:1510712016 Noic6p: Cr,rccAnhs6tDKQLcutnivdDLQG
vd dan cu

6/ Qu6c tich: ViQt Nam

TlDdntQc: Kinh

8/ Dia chi thudng trri: Th4ch Bdn-Long Bi6n-Hd NQi

9/ 36 di6n: 0934288988

10/ Dia chi email: nammhland@gmail.com

11/ T€n t6 chric le d6i tugng c6ng b6 th6ng tin: ECI

I2l ChAc vp hiQn nay t4i t6 chirc la d6i tugng c6ng b6 thdng tin: Thdnh vi6n HDQT

l3l Cac chric vu hi€n dang nim git tai tO chtc khd.c:

14l 56 CP nlm git: 0 Chi6m 0o/o v6ndi6u lQ.

l5l Cdc cam k6t nam giir (n6u c6): Kh6ng

16lDanh s5.ch ngudi c6 1i6n quan cira ngudi khai*:

* Ngudi c6 li6n quan theo quy dinh t4i khoAn 46 Di6u 4 LuQt Chimg kho6n ngity 26
th6ng 11 ndm 2019.
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17lLqi ich 1i6n quan d6i voi c6ng ty d4i chring, qu! dai chring (n6u c6): Kh6ng

18/ QuyAn lgi m6u thu5n v6i c6ng ty d4i chring, qu! dai chirng (n6u c6): Kh6ng

T6i cam doan nhtng kri khai tr6n dAy ld dfng sg thAt, n6u sai t6i xin hodn todn chiu
trSch nhi6m tru6c ph6p luft.

Ha Ngi, ngay ......th6ng 04 ndm2022
NGUOI KHAI

(Ky, ghi 16 h9 t6n)

vm* I^il V^,^



Kinh gui:
- Uy ban Chung kho6n Nhd nu6'c;
- So Ciao dich chitng khoiin.

l/ Ho vd t6n:Nguy6n Thriy Hanh

2l Ci6i tinh: Nfr'

-1 \gar th6ne narn sinh: 06 - 09 - 197-l

I \..i :inh: \li Linh - Hi \.ri
j ..,L\i\D h'i; r', i- .'hjiL-r ;lnl-Jrrlrr-ll
\r=.i., .Jti -- r--1, I \ .:: Ll. ;.,r.:: lat (.)LH(.- la Trit iu ],1 H-.i

' .: - 
1. _-\,_-

- r).:..-:: I'lnil

S Dr.r.NithuLrlg tr,r: f.,u. phLr,rng HunS Vr.l.-,nS.TP. Phuc \ in. ttnh Vinh PhLrc

" >i, Jiiri rhtr"ri: tt-l: i l-io-lUl

l0/ Dia chi ernail: \: ]il!j:l?,t nn{Lt:j;l.}r}.e i)}!:

I l/'frinh rJO hoc v6n: Cr}nhAn - daihoc su pham ngoai ngt'f{d NOi

12l Ten t6 chfic la d6ituo.ng c6ng b6 th6ng tin: C0ng t1 co phAn bdn dd ra tranh anh
gido duc

ii Chtrc r u hicn rrar tai to chuc la dt,i tu.'lr. .'.rrr- l'.1 th,',r. ti-r: ihinh r ien HDr.)T

i-i Cdc chLic i u hiert dang nem giri tei ttr chLic khei:

I i Sr. C P nanr giD: t Chiirr 0o o r.in diiu le :

ln ( :- ;.ritr kit nirrr r.ii: tnet: ;,, : Kh,ln-:

I - Danir sich nguoi co lien r,lu3n cLl3 ngutrr khai":

* Nguo'i co li6n quan theo quy dinh Qi khoin 46 Di€u 4 LuQt Chrmg kho6n ngi1'26
thring 1l n6m 2019.
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lgi Lgi ich li6n quan d5i vdi c6ng ty d?i chung, quf d4i chring (ndu co): Khong

I9l euyAn lgi m6u thufin v6i c6ng ty tigi chirng, quf dai chring (#u co): Khong

T6i cam doan nhirng loi khai tr6n d6y ld thing srl th?t, nlSu sai t6i xin hoi, r todur chiu

tr6ch nhi6m tru6c PhdP lu$t.

Ha NQi, ngiry 25 th6ng 04 ndm2022
NGTIOI KHAI

(Kf, ghi rd hq t6n)

ltL-
NwT.?,fl fi"^l*



t-lJ-\U -flt-,,{ -M llvl Lllu r\utu]a

DQc tflp - Tql do - tl4nh Phric

-----o0o-----

DoN Oe cu'
THANH VIEN BAN KIEM SOAT

coxc rY co PHAN BAN DO VA rnAXn ANH CIAO pUC

Kinh giti: BAN TO CHUC DAI HQI DONG Co DONG THUoNG NItN NAM 2022

c0xc rY co PHAN BAN Do vA TRANH Auu cIAo otTc

Tdi t6n li: Sii Duy Bin

SMND s6: 049082000321 Ngdy c6p: 0410312022 Ncri cap: cr,rc c6nh s6t QLHC vC trXri

Dia chi: c[n h6 c-904 city Garden, 59 Ng6 tat ro, Phuong 21, Qufn Binh Thanh, Tp'HCM

Trinh d0 hoc vAn: Th4c s! chuy€n ngdnh Thucmg mai; Cu nh6n chuyCn ngdnh Di6n tu Vi6n thdng

Hi6n rlang so hiru: 300.000 cd phAn (Bang cht}; Ba trdm nghin co phdn)

Tucrng irng v6i t6ng m6nh giehl @6ng): 3'000.000.000 d6ng

D€ nghi Ban T6 chric DHDCD thucrng ni6n ndm 2022 Cdngty c6 phAn B6Ln dd vd Tranh anh gi6o

duc cho t6i dugc tlO cu:

Ong @d):Nguy6n Hoing Y6n

CMTND s6: 001 lg21t8146Ngiy cAp: 13/01/2020 Noi cAp: Cqc c6,nh s6t.

Dia chi thuong trri: P502, tap thi5 BV Hftu Nghi, ng6 203 Kim Nguu, QuAn Hai Bd Tnmg, Hd NQi

Trinh d0 hoc vAn:Cu nhin Chuy0n ngdnh: NgAn hdng - Tdi chinh

HiQn tlang s0 hiru: 0 c6 ph6n (Bang chil: )

Tuong img v6i t6ng m6nh gi6ld (d6ng):

Ldm irng vi6n bAu b6 sung thdnh vi6n Ban Ki6m soSt cdng ty c6 phAn Brin d6 vd Tranh rinh gi6o

duc nhiqm ky ZOZ1 - ZOZ5taiDai h6i d6ng c6 cl6ng thuong ni€nnFm2022.

Trdn trong cdm on!

LLI r'tt, ,rga),Z{. thang .0Q ndm 2022

Ngudi ilugc dtr cri tI6ng

(Ky vd ghi rd ho ftn) (Ky vii ghi dong cliiu n1u c6)

trt... li
Tdi lihu sri kim:)

C,,l 6,*

han). CMND (hoac hd chi6u) vd c6c

trinh d6 chuy6n m6n cita img vi6n;

W^-4/\
U

So y6u ly lich do ung vi6n t1r khai (theo mdu);

Btin sao H0 khiu thucmg tru (ho[c Gi6y dang kf tam tru ddi

bing c6p, vdn bdng chimg chi chirng nhAn trinh d6 vdn ho6.



LU1\U flL,A -\A rl(JI LTIU I\(JTIIA VII!I I\AIYI
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

Hd I,{Qi, ngdy thdng 04 ndm 2022

nAN cuNG cAp rHONG TIN

Kinh s*i: - 0y ban Chrfrng khoSn Nhh nurfc;

- S& Giao dlch chftng khoin.

1/ Hq vd tOn: Nguy6n Hodng Y6n

2l Gi6i tinh: Nt
3/ Ngdy thangndm sinh: 0410111992

4/ Noi sinh: Hd NQi

5/ SO CMND (hoac sO trQ chi6u): 001 192018046

^'Ngdy cdp : 13/0112020 Noi c6p: Cpc c6nh s5t.

6/ Qu6c tich: ViQt Nam

T lDdn tQc: Kinh

8/ Dia chi thudng triu:Pi}Z,tpp th6 BV Hiru Nghi, ng6 203 Kim Nguu, Qu6n Hai Bd
Trung, Ha NQi

9/ 55 dien: 0967.990.418

l0 I Eia chi email : canary4 192@gmai1. com

11/ TCn t6 chric la d6i tugnB c6ng b6 th6ng tin: C6ng t"" CO phAn BAn d6 vd Tranh
6nh gi6o duc (ECI).

l2l Chtrcvp hiQn nay t4i t6 chric ld d6i tuong c6ng b6 th6ng tin: Tru&ng Ban KS .

l3l Cdc chric vu hiQn dang nlm gift t4i t6 chuc khiic:

14l 56 CP n[m gi chi6m ... o/ov6ndi6u 1€. trone do

+ Dai diQn (t6n td chfc la Nha nudc/cd ddng chi6n lugc/t6 chric kh6c) so hriu

+ C6 nh6n sd hiru:

l5l Cdc cam ki5t n6m git (ntiu c6):

16lDanh sSch ngudi c6 li6n quan cria ngudi khai:

* Ngudi co li0n quan theo quy dinh t4i khodn 46 Di0u 4 LuQt Chri'ng kho6n ngiry 26

th6nglln[m2019.
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CQng hda xi hQi chii nghia ViQt Nam

DQc 10p - Tq do - Hanh phric

-----o0o-----

A?

BIEN BAN HQP NHOM
DE CIJ LTNG VIEN BAU BO SUNG THANH VIEN BAN KIEM SOAT

NHrEM KY 2O2I-202s

c6xc ry c0 pHAN BAN Do vA TRANH ANH GIAo DUC

H6m nay, ngdy 251412022, chtng t6i le nhimg c6 d6ng cua C6ng ty C6 ph6n Bin d6 vd Tranh inh
gi6o duc ciing nhau nam git 357.451cO phAn, chitlm 2),3lyo tr6n t6ng s6 cd phAn c6 quyAn bi6u

quy6t cua C6ng ty. c6 t6n trong Danh s6ch dudi ddy:

cung nhAt tri dA cu:

./ 1. Bi Phgm Lan Anh

Sinh ndm: 1410811995

Trinh d0 hqc v6n: Cu nh6n chuy6n ngdnh Kinh te d6i ngo4i

.jz. Bh Lucrng ThiThanh Duy6n

Sinh n6m: 1810211999

Trinh d0 hqc v6n: Cu nhdn chuyCn nghdnh Marketing

Lam img vi6n bAu b6 sung thanh vi0n Ban Ki0m so6t C6ng ty C6 phAn BAn d6 vd Tranh anh gi6o

duc nhi6m ky 2021 - 2025 t4i D4i hQi d6ng cd ddng thudng ni6n nbm 2022.

D6ng thoi chring t6i th5ng nh6t dO cu:

6ng @d): Nguy6n TuAn Nam

CMTND s6: 019078000085 Ngdy c6p: 1 510712016 Noi c6p: Cuc cdnh s6t DKQL cu trir vi DLQG

vd dan cu

1

C6 d6ng
S6

CMND/DKKD
Dia chi

SO cO phAn

so hiru
Ky t6n

Pham Ngq.
Huy6n

03619901 1061
PhO 18, Y6n Ninh, YOn

Kh6nh, Ninh Binh
232,251

TrAn Anh Tri 036085000549
T6 4 Linh Nam, Hohng

Mai, Hd N6i
85 000

Nguy6n Tu6n
Nam

019078000085
Thpch Ban-Long Bi6n-Hd

N0i
40,200

Tdng cQng 357.451

tu



rrra cni rfiuong lru: lnacn Dan-Long 5len-ita 1\ol

Trinh d6 hoc vAn: Thac s! chuy6n ngdnh QuAn tri kinh doanh

HiQn dang so hiru: 40.200 c6 phAn @iing chft; Btin maoi nghin hai trdnt c6 phdn)
, ,. 

^Tucrng ung voi t6ng mQnh gi6ld (d6ng): 402.000.000 d6ng

tdm d4i diOn nh6m dC thyc hi6n c6c thri tuc dA ct theo dring Hucrng d6n vC vi6c tham gia img cri,
dA cu bAu b6 sung viro Ban Ki6m so6t cira Ban T6 chuc DHDCD thuong niOn nim 2022 C6ng ty
CP Bdn d6 vd Tranh Anh si6o duc.

Bi6n bin ndy duoc l6p vdo luc 10h00, ngdy 251412022tqi He NQi.

D4i diQn nh6m 
"6 

d6ng
(Ky vd ghi rd hp t€n, d6ng diiu - n€u co)

DI f,lqa ruilh
Tdi tiiu stri kiru:. I [tT t 

,L ' u
- So y6u llf lich 4o *g vi6n t.u khai (theo mdu);
- Ban sao HO khAu thuong tni (hoac Gi6y dang ky tam tru ddi h4n), CMND (ho{c h0 chi5u) vd ciic

bing c6p, vdn bing chung chi chimg nh{n trinh dO vdn ho6, trinh d6 chuy6n m6n cta img vi6n;

Bi1n bdn hgp nhdm niiy cilng ctic tdi tiQu giri kim phdi giri vi Bo, TO ch*c DHDCD trudc 14h
ngdy 25/4/2022.

2

r@



1-1-,1\\, -fl\r.tr 
^-ft 

Il\.rr \,llt, l\\rlu-a1 Y rPr l.lfa.l'vl

DQc lap - Tr; do - Hgnh phfc

Hd NQ| ngdy thdng 04 ndm 2022

nAN CUNG CAP THONG TIN

Kinh stti: - Uy ban Chring kho{n Nh}r nufc;
- S& Giao dich chf'ng khoin.

1/ H9 vd t6n: Phpm Lan Anh

2l Gifitinh: Nt
3/ Ngdy th6ng ndm sinh: 1410811995

4/ Noi sinh: YCn Kh6nh, Ninh Binh

5/ SO CMND (hoac sO trQ chi6u): 164549888

Ngdy cdp :2lllll20l4 Noi c6p: Cdng an Ninh Binh.

6/ Qu6c tich: Viqt Nam

T lDdn tQc: Kinh

8/ Dia chi thucrng tni: TT Y0n Ninh, Y€n Khdnh, Ninh Binh

9/ 55 diQn: 094 776 0895

10/ Dia chi email: lananh.msnvn@gmail.com

11/ TOn t6 chric la d6i tuqng c6ng b6 thdng tin: C6ng ty C6 phAn Bin d6 vd Tranh

6nh gi6o dpc (ECI)

l2l Chttcvp hiQn nay t4i tO chfc la d6i ruqng c6ng bO th6ng tin: Thdnh vi€n BKS.

l3l Circ chric 4r hiQn dang nim gift tai tO chric kh6c:

14l SO CP nam gifr: ......... ..... chi6m ...'/ov6ndieu lQ, trong d6:

+ Eai dien (tOn t6 chric lA Nha nudc/c6 d6ng chi6n luqc/t6 chric khiic) so hiru:

+ C6 nhdn s& htu:

151 Cdc cam k6t nim git (n5u c6):

16/ Danh s6ch ngudi c6 li6n quan ctia ngudi khai:

* Ngudi c6 1i0n quan theo quy dinh t4i kho6n 46 Di€u 4 Lupt Chring khoiin ngity 26

th6ng 11 ndm 2019.
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17l Lqi fch li6n quan doi voi c6ng ty dai chfng, qu! dai chung (n6u c6):

18/ Quydn lgi m6u thu6n v6i cdng ty d4i chring, qu! dai chring (ntiu co):

T6i cam doan nhtng loi khai tr€n dAy ld dfng sy thflt, n6u sai t6i xin hodn todn chiu
trirch nhiqm trudc ph6p lu6t.

NGUOI KHAI
(Ky, ghi rd ftn)

Ph4m Lan Anh



L(Jr\(J -tlrrA 
^4 

fl(rl LrlU l\(,rtlA vltlI 1\AlYl
DQc lap - Tr; do - H4nh phrfc

Hd NAi, ngdy thdng a4 ndnt 2022

sAN cuNG cAp rHONG rrN

K{nh sfti: - Uy ban Chring khoSn Nh}r nufc;
- S& Giao dlch chrfrng khorln.

1/ Hq vd t€n: Lucrng Thi Thanh Duy0n

2l Gi6i tinh: Nfr

3/ Ngdy th6ng ndm sinh: 1810211999

4/ Noi sinh: Ki6n Xucrng, Th6i Binh

5/ SO CMND (ho[c sO frO chi6u): 034199004268

Ngdy cdp : 1910912017 Noi c6p: COng an Thrii Binh.

6/ Qu6c tfch: ViQt Nam

TlDdn t0c: Kinh

8/ Dia chi thudng trri: Th6n An Phric, xd L0 Lgi, huyQn Ki6n Xucrng, Tinh Th6i Binh

9/ 55 dign:09681338s8

10/ Eia chi email: luongduyen6S6@gmail.com

11/ T€n t6 chric la d6i tuqng c6ng b5 thdng tin: C6ng ty C6 phAn Bin d6 vd Tranh
6nh gi6o dpc (ECI)

l2l Chftc vr,r hiQn nay t4i t6 chric la d6i tugng c6ng b6 thdng tin: Thdnh vi6n BKS

l3l Ctrc chuc vu hiQn dang nim gifi tai t6 chfc kh6c:

14l 56 CP n6m gitr: ....... chi6m ... o/o v6ndiAu 16. trong do

+ Dai diQn (t6n t6 chric la Nha nudc/cd d6ng chi6n lugc/t6 chric kh6c) so hfru

+ C6 nh6n sd h[u:

15l Cdc cam ktit nim git (nilu c6):

16lDanh s6ch ngudi c6 liOn quan cria ngudi khai:

* Ngudi co li€n quan theo quy dfnh t4i kho6n 46 Di6u 4LuQt Chring khodn ngity 26
thdngl1ndm2019.
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171 Lqiich li6n quan doi v6i c6ng ty dai chring, qu! dai chung (n6u co):

18/ Quy€n lqi m6u thu6n v6i c6ng ty d4i chring, qu! dai chtng (n5u c6):

T6i cam doan nhtng loi khai tr6n dAy ld dfng sr,r th{t, n6u sai t6i xin hodn todn chiu
tr6ch nhiQm trudc ph6p luat.

NGUOI KHAI
(Ki,, ghi rd hp ftn)

Luong Thi Thanh Duy0n

/)
V

/tu/



NHA xuAr nAx crAo DVC vIPT NAM

cONc ry cp nAN oO vA TRANH ANn clAo ouc
sO:|iffi-no

ceNG uoa xA HQI cHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh Phfc

Hd nQi, ngdy :.'i thdng Li ndm 2022

TO TRiNH
Vi vi€c thay d6i nQi dung ddng lqt kinh doanh cilo Doanh nghiQp

Kinh trinh Eai hQi tl6ng cO d6ng thudng ni0n nlm 2022

- Cdn crl vdo LuQt doanh nghiQp 59/2020/QHl4 ngdy I7/06/2020;

- Cdn cu Diiu lC TO chac vd hoqt d\ng ct)a C6ng ty co phin Bdn d6 vd Tranh dnh

gido dqc;

- Cdn c* cdc td trinh s6 36,37,3}/TT-BD cila H\i ding Qudn tri;

- Cdn ca yAu cdu hoqt d\ng kinh doanh,

H6i d6ng quin tri COng ty c6 phin Bin d0 vd Tranh 6nh Gi6o dUc kinh trinh Eai hQi d6ng

cO d6ng th6nq qua viQc thay d6i nQi dung dAng lqyi kinh doanh cria C6ng ty (thay thA cho

cdc td trinh s6 36,37,38 cuo HDQT dd dw thdo) nhu sau:

Thgc hi€n nhiQm vp sin xu6t ki.rh doanh cira C6ng ty trong tinh hinh m6i, d6p ring yOu

cAu md rQng hopt dpng kinh doanh, HEQT kinh trinh DHDCE th6ng qua:

1. Th6ng qua viQc thay tl6i t6n C6ng ty:

- T6n C6ng ty viilt bing.titing ViQt: CONC TY CO PHAN TAP DOAN ECI

- T6n Cdng ty vitit bing titing nu6c ngodi: ECI GROUP JOINT STOCK

COMPANY
- Ton vitit tit: ECICO., JSC

2.Bii sung thOm vh thay ddi ctrric danh nguoi tl4i diQn theo ph6p luft cf,a Cdng ty:

- Nguoi dai diQn theo ph6p luflt ddng ky m6i: G6m 2 ngudi
- Cht tich HQi d6ng qutn tri
- T6ng Gi6m d6c

3. Thdng qua viQc thay tl6i iliQn tho4i vi t6n midn website:

- s6 diQn tho4i: 024.39711146 56 fax: 024.39718847

- T€n midn ddng ky m6i: http://www.ecigroup.com.vn

4. Th6ng qua viQc thay tl6i nginh ngh6 dlng kf kinh doanh cria c6ng ty:

STT TOn nghnh, nghd kinh doanh duqc bd sung Mfl nginh

Nghnh,
nghO
kinh

doanh
chinh
(tldnh

dAuX)

1 Trting rau, dflu c6c lo4i vd trdng hoa 0118

1



2. Trdng c6y [n qui 0t2r

J Khai thiic quflng sdt 0710

4. Khai th6c quflng kim lo4i kh6c kh6ng chria sdt 0722

5 Khai thSc quflng kim loai quy hi6m 0730

6. Khai th6c d6, ctfi, s6i, dAt sdt 0810

7 Sin xu6t bia vi m4nh nha ri men bia 1 103

8 Sin xu6t vii dOt thoi t3t2

9 Sin xu6t gidy d6p 1520

10. Sin xu6t g5 d6n, 96 l4ng, v6n 6p vd v6n m6ng kh6c I 62 1

11 Sin xu6t dO 96 xdy dlrng t622

San xuAt sin phAm kh6c tu
tre. nua, rom, rA vd v4t liQu

g5, sin xu6t san phAm tu
t6t bOn

t629

In An 1811 X

San xu6t bC tdng vi c6c s6n phAm ffi bC tdng, xi
m[ng vd thach cao

2395

SAn xuAt chc cdukiOn kim loai 25tt

t6 Gia cdng ccr khi, xt ly vd tr6ng pht kim lo4i 2592

I7 SAn xuAt dao k6o, dr,rng cp cAm tay vd dO kim loai
thdng dung

2s93

18
SAn xu6t linh kiQn diqn tu 26rc

r9 Sin xu6t mdy vi tinh vd thiet bi ngo4i vi cria mriy vi
tinh

2620

20 Sin xuAt thi6t bi truyAn th6ng 2630

2t. Sin xu6t sin phdm diqn tt ddn dpng 2640

22 Sf,n xu6t giudng, tri, bin, gh6 3 100

Z7 Sin xu6t thi6t bi, dpng cp y t6, nha khoa, chinh hinh
vd phpc htii chric nang

3250

t2.

i3

1+

15

2



24 Sira chta m6y m6c, thi6t bi 3312

25 Sria chffa thi6t bi diQn 33t4

26 LAp dat m5y m6c vd thiSt b! c6ng nghiQp 3320

27 Sin xu6t diQn 351 1

28 Khai th6c, xri ly vir cung c6p nudc 3600

29 Tho6t nudc vd xri ly nudc th6i 3700

30 Thu gom r5c thii kh6ng dQc hai 381 1

31. Xdy dpg nhd d0 6 4101

32 Xdy dgng nhd kh6ng dtl o 4t02

XAy dgng c6ng trinh dudmg slt 42tt

XAy dyng c6ng trinh ducrng bQ 42t2

35 Xdy dgng cdng trinh diQn 422t

36 4222

5t Xdy dgng c6ng trinh viSn thdng, th6ng tin li6n l4c 4223

38. Xdy dpng c6ng trinh cdng fch kh6c 4229

39. Xdy dgng c6ng trinh thriy

40 XAy dgng c6ng trinh khai khoang 4292

4t. Xdy dpng cdng trinh ch6 bii5n, chi5 tpo 4293

42 XAy dpng c6ng trinh k! thuat ddn dpng kh6c 4299

43 43tt

44 Lqn dit h0 thdng c6p, tho6t nu6c, hQ th6ng sudi vi
di6u hod kh6ne khi

4322

45 Hodn thiQn c6ng trinh xdy dgng 4330

46 B6n bu6n 6 t6 vd xe c6 dQng co kh6c (tru ho4t dQng 45tt

I 33.

4a
J

J

X6y dlrng c6ng trinh c6p, tho6t nudc

4291

Ph6 d6



d6u gi6)

47. B5n 16 6 t6 con (lopi 9 chd ng6i tro xu6ng) 45t2

48 Dpi ly 6 t6 vd xe c6 dQng co kh6c (trt hoat dQng d6u

ei6)
4st3

49 86o du0ng, sfia chta 6 td vd xe c6 dQng co kh6c 4520

50 B6n m6 t6, xe m5y (trt ho4t dQng d6u gi6) 4s4l

51 86o dudng vd stra chta m6 t6, xe m6y 4542

52 D4i ly, m6i gi6i, d6u gi6 hdng h6a: Chi ti6t: Eai ly
b6n hdng h6a (trtr hopt dQng d6u gi6)

4610

53. B6n bu6n n6ng, lAm sdn nguy6n liQu (tru 96, tre,
nria), vd dOng v4t s6ng

4620

54 B6n bu6n thgc phAm 4632

55. B6n bu6n dd u6ng 4633

56 B6n bu6n d6 dung kh6c cho gia dinh 4649

51 Bdn budn thi5t bi vd linh kiQn diQn tri, viSn th6ng 4652

58 B6n bu6n m6y m6c, thiist bi vd php ttng m5y ndng
nghiQp

46s3

59 B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi vd php tung m6y kh6c 4659

60 Biin budn nhi0n liQu rin, 16ng, khi vir c6c sin phAm

Ii6n quan
466t

6t. Bdn budn kim loai vd qu{ng kim 1o4i 4662

62 B6n budn v4t liQu, thi6t bi lip dflt kh6c tron g xey
dung

4663

63 B6n bu6n chuy6n doanh khdc chua dugc phdn vdo

ddu
4669

64 Bdn 16 lucrng thuc, thyc phAm, dO u6ng, thu5c 16,

thu6c ldo chitim tj'trgng lon trong citc cbahdng kinh
doanh t6ng hqp

47tr

65 B6n 16 kh6c trong cdc ohahdng kinh doanh t6ng hqp 4719

66. B6n 16 dO ngfl kim, son, kinh vd thiOt bi l6p dat kh6c
trong xdy dgng trong citc ctahdng chuy6n doanh

4752

4



67 Bdn 16 hdng hoa kh6c m6i trong circ cta hdng chuy6n
doanh

4773

68. Vfln tii hdnh kh6ch ducrng bQ trong nQi thdnh, ngo4i
thinh (tru vfln t6i bing xe buyt)

4931

69 Van t6i hdnh kh6ch duong b0 khdc 4932

70 VQn tii hdng h6a bdng rtucrng bQ 4933

71. Vfln tii hinh kh6ch ven bi6n vd viSn ducrng s01 1

72. Vqn tii hdng h6a ven bi6n vd vi6n duong 5012

73. V4n tAi hanh kh6ch duong thty nQi dia s02t

74 s022

75. Dich vU luu trri ngdn ngdy 55 10

76 Cung c6p dich vp [n udng theo hgp d6ng khdng
thucrng xuy0n vdi kh6ch hdng (phpc vu tiQc, hQi hqp,
d6m cu6i...)

5621

77 Dich vp 6n u6ng khSc 5629

78. Dich vu phuc vu dO u6ng 5630

79 Lflp trinh m6y vi tinh 6201

80. Ho4t dQng dich vU c6ng nghQ th6ng tin vd dich vU

kh6c li6n quan d6n m6y vi tinh
6209

Kinh doanh UAt e6ng sdn, quy6n sri dpng d6t thuQc

chri so htu, chri sri dgng ho4c di thu0; Chi ti6t: -

Kinh doanh b6t dQng sin;

6810
DiAu 10 Lu4t

kinh doanh b6t,:
oong san so

6612014lQH13

82.

Tu vAn, m6i gi6i, dilt gi6U6t AOng sin, d6u gi6
quy6n sri dr;ng dat: Cttititit: - Tu v6n, m6i gi6i b6t
dQng sin; (trir ddu gi|bdt dQng sin)

6820

Ei6u 10 Lu0t
kinh doanh b6t

"ioong san so

6612014lQH13

83 Ho4t dQng ki6n trric vd tu v6n k! thuflt c6 li0n quan 7770

84 Ki0m tra vd phdn tich k! thuat 7t20

5

Van tii hdng h6a dudng thty nQi dia

81.



85 Ho4t dQng tfrii5t t<C chuy6n dUng 74t0

86 Ho4t dQng chuyOn m6n, khoa hoc vd c6ng nghQ kh6c
chua dugc ph6n vdo ddu

7490

87 Cho thu0 xe c6 d6ng co 7710

88 Cho thu0 m6y m6c, thi6t bi vd d6 dung htu hinh
kh6c kh6ng kdm ngudi diOu khiOn

7730

89 Cung fng lao dQng tam thdi 7820

90 Cung ring vd quin ly ngu6n lao dQng 7830

9t. DBi ly du lich 79tl

92 DiAu hdnh tua du lich 79t2

93 VQ sinh chung nhd cira 8tzt

94 V0 sinh c6ng nghiQp vi c6c c6ng trinh chuy6n bi6t 8t29

95 Dich vp chdm s6c vd duy tri cf,nh quan 8 130

96 T6 chric gi6i thiQu vd xric ti6n thucrng m?i 8230

97. Dich vp d6ng g6i 8292

98 Ho4t d6ng ci-r- circ co sd th6 thao 93tt

99 Ho4t dQng vui chryi gihi tri kh6c chua dugc ph6n vdo
dAu

9329

100
Sria chta m6y vi tinh vd thi6t bingopi vi 951 1

1 0 I Sria chta thi6t bi nghe nhin diQn tri gia dung 9s2t

t02 Dich vU tfm hoi, massage vd cdc
sric kh6e tuorg tg (tni ho4t d6ng

dich vU tdng culng
th6 thao)

9610

103. GiAt la, ldm s4ch c6c s6n phdm dQt vd 16ng thf 9620

104. Sin xu6t c6c s6n phAm kh6c tu gi6y vn bia chua dugc
phAn vdo d6u

1709

105. Dich vU liOn quan d6n in t8t2

106 Sao ch6p bin ghi c6c 1o4i 1 820

6



t07. S6n xu6t sdn phAm tir plastic
2220

Chi titit: Sin xu6t sin ph6m kh6c tu plastic

108 Sin xu6t thiet bi vd dpng cp quang hgc 2670

109. Sin xuAt thict bi diQn khSc 2790

110
Sdn xu6t dung cp thti dpc, thti thao 3230

1 1 1 Sin xuSt dd choi, trd choi 3240

ttz. Biin bu6n m6y vi tinh, thi(it bf ngopi vi vd phAn miim 465t

113 B6n 16 m6y vi tinh, thitit bingo4i vi, phAn mdm trong
c6c cria hdng chuy6n doanh

474t

tr4 B6n 16 s6ch, b6o, t4p chi vdn phdng phAm trong cdc
cria hdng chuy6n doanh

4761

115 B6n 16 b[ng dia 6m thanh, hinh 6nh (kC ca b[ng, dia
tr[ng) trong citc cftahing chuy6n doanh

4762

116 B6n 16 thi6t bi, dpng cq thti dgc, th6 thao trong ciic
cria hdng chuy6n doanh

4763

tt7 B6n 16 trd choi, d6 choi trong cic cta hdng chuy€n
doanh

4764

118 Ho4t dQng xu6t ban kh6c 5819

1 19. XuAt b6n phAn mOm: Chi ti6t: Gia c6ng sdn xu6t phAn
m0m.

5 820

t20 Ho4t dQng sin xu6t phim diQn 6nh, phrp video vd
chucrng trinh truyCn hinh ( Khdng bao gdm c6c ho4t
dQng nhd nudc cdrn)

591 1

1 2 1 Tu vAn m6y vi tinh vd quin trihQ thdng m6y vi tinh 6202

t22 Xtr ly dt liQu, cho thuO vi c6c hopt dQng liOn quan 631 1

123 Cdng thOng tin (trtr hopt dQng b6o chi) 6312

124 Dich qr th
(kh6ng.bao
nudc cdm)

6ng tin kh6c chya dugc phAn vdo ddu
g6m dich vp di6u tra vd thdng tin Nhi 6399

t25 Ho4t dQng tu v6n qu6.n ly ( Khdng bao g6m tu v6n
ph6p 1u4t, k0 to6n, thu0);

7020

t26 Nghi6n cuu thi trudng vd thdm dd du lu4n 7320

7
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t27 Ho4t dQng nhi6p 6nh 7420

t28 Ho4t dQng dich vu h5 trq kinh doanh kh6c cdn lai
chua dugc phdn vdo ddu: Chi tiiSt: XuAt nhap khAu

cdc m{t hdng COng ty kinh doanh
8299

129. Gi6o dpc khilc chua dugc phdn vdo d6u: Chi ti6t: Ddo
t4o ngudn nhAn lgc chuyOn sdu cho c6ng nghiQp phAn

m6m, phdn cring (khi dugc co quan nhd nu6c c6

thAm quy0n cho ph6p);

8559

130. Dich vu h5 trq gi6o dpc 8560

131 Ho4t dQng thu viQn vd luu trfr 9101

t32.
SAn xu6t kh6c chua dugc phdn vdo ddu 3290

86 ngirnh, nghd kinh doanh sau.'

- Todn bQ ngdnh nghi da ddng lry cf, ( do khdng khop vdi md ngdnh DKKD theo quy dinh
hi6n hdnh).

5. Sfra OOi Oi6u IQ td chric vir ho4t tlQng COng ty cho pht hgp vrfi nQi dung thay tl6i.
(D7r thdo Diiu tQ itinh kdm).

6. Th6ng qua viQc riy quyin cho HQi tl6ng quin tr! thgc hiQn cic thfr tr;c cAn thitit
theo quy dlnh cfra ph6p lu$t hiQn hhnh li6n quan d6n cic thay d6i tr6n.

Kinh trinh Egi hQi cling cO ding thudng niin ndm 2022 chhp thu\n thbng quo./.

NG QUAN TRI
TICII

,,il

CHU TICH TDQT

JW66ry,r774nfr

8

t^r
BAN DO VA,

TRANH ANH

c6t'tc r

Gtd0

c6'pxi'n



r\ nll -\ UA I -E A1\ \rlAt f, V \- V tlt _t 1\ AIYI

cONG Ty cp BAN D0 vA TRANH ANn cilo oqc
^r.S6: tf/BC-BD

LVI\(J trUA )(A H9r LHU NG-tItA Vrpr NAIu
DQc l$p - Tr3 do - H4nh phric

Hd nQi, ngdy !'i thdng 4 ndm 2022

BAo CAo
THAY E6r, e6 Sr_rNC BAO CAO HOAT DoNG CUA HEQT NAM 2021yL

PHUONG HUONG CONC rAC NAU 2022 36 34/BC-BDTA

K[nh trinh: D4i hQi el6ng cd A6ng thu]ng niOn n5m 2022

- Cdn c*vdo Ludt doanh nghiQp 59/2020/QH14 ngdy 17/06/2020;

- Cdn cu Diiu rc fd chac vd hoat dQng cua C6ng ty cd phin Bdn d6 vd Tranh dnh gido

duc,'

- Cdn c* Bdo cdo cila HEQT sO 34/BC-BDTA;
ne ;- Cdn cwy?u cdu hoat dqng kinh doanh,

HQi d6ng qudn tr! C6ng ty c6 ph6n Bin d6 vd Tranh 6nh gi6o dpc kinh trinh Dpi h6i

d6ng c6 d6n-e th6ng qua viOc thay d6i, bO sung Biio c6o ho4t dQng cria HDQT ndm 2021

vir phuong hucrng c6ng t6c ndm2022 sO l+fgC-BDTA nhu sau:

Thay d6i, b6 sung Ph6n II Phuong hu6ng hogt clQng cria HDQT nim 2022 tqiB6o

c6o v6i c6c nQi dung:

1. BO sung muc 2. Cilc giii phfp:

" 2.5 M& rQng ho4t tlQng kinh doanh

Cdng ty sE thuc hiQn b6 sung v6n luu dQng cho ho4t dQng kinh doanh hiQn tai d6ng

thdi tri6n khai viQc mua vd so hiru tj' lQ chi phOi tpi c6c Doanh nghiQp dang kinh doanh
, ,.1

hiQu qu6 va co tiem ning ph6t triOn t6t, g6m:

- EAu tu mua 35% cd phAn cria C6ng ty C6 phAn Phrlt tri6n nghi duffng ngopi 6, la Cht

dAu tu Dg 6n Khu du lich Nghi duOng UO OU tai xd Xudn Hda, huyQn Ky Son, Tinh Hda

Binh vdi diQn tich 121.096,2 m2.

- DAu tu mua l0O% c6 phin cria COng ty C6 phAn 6 tO Thdnh An Long Bi6n, dia chi:

TO 24, Th! TrAn E6ng Anh, HuyQn D6ng Anh, TP. HA NOi, la Cht so hiru 04 Showroom 6

tO (02 t4i Hd NQi, 0l t4i L4ng Son vd 01 t4i Cao Bing).

Ngodi ra, C6ng ty se ti6n hdnh mo Chi nh6nh t1i citctinh thinh trong ci nu6c phpc vqi

mpc ti€u ph6t tri€n.

DO hoen thdnh c6c nQi dung tr6n, HEQT cing trinh Dai hQi ddng cO dOng thulng ni0n

ndm 2022 kti hopch ph6t hdnh cO phi6u t6ng v6n. C6c kho6n dAu tu sd dugc HDQT, Ban



Lrrur rurQ rrll, rvr ruluorl llucrll Ltvlll L(tl luE;u YLr4 su

dUng v6n cao nhat."

2. Thay AOi nOi dung muc 3. Tht lao HEQT vi Ban Ki6m soit nim 2022:,,duoc

tinh vdo chi phi, bing 5% lqi nhufln trudc thu6, nhrmg kh6ng vucrt qu6 tht lao ndm 202L".

3. Thay OOi nOi dung muc 4. Cdc chi ti6u k5 hopch nilm 2022: "H6i d6ng qudn tri
quytit tdm chi d4o, di6u hinh C6ng ty hodn thinh c6c chi ti6u k6 hoach do Epi hdi ddng c6

d6ng thdng qua vd Cht tich HOi d6ng thenh viOn NXBGD\rN giao. Tr0n co s& chir trucrng,

nghi quyt5t Hdi d6ng qu6n tri tich cgc tri6n khai thgc hiOn k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh d6

dat dugc c6c chi tiOu cq th6 sau:

+ T6ng doanh thu: 1.650.000.000.000 d6ng

+ Loi nhudn truoc thu6: 38.800.000.000 d6ng.,'

K{nh trinh Dgi hQi ding c6 dhng thwdng nihn ndm 2022 chdp thaQn thhng qua.l

ra{. HQr ooNc QUAN TRI
TICH

,r!-,

cn0 ucn IrDQr

JWfrl4,ilf I/fnfr

OV,
ANH

c6r,tc ry
c6'



cONG Ty cp nlx o0 vA rnq.Nn ANn crAo nuc
^r.56:i j/BC-BD

r-v1\\J nlJa{ -\A n\Jr Lflu .t\(,rllA vurl l\Alvl
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

Hd n6i, ngdy .''i thdng -t' ndm 2022

BAo cAo
THAY E6I, 86 STING NAO CAO CUA BAN GIAM EOC

VE TiNH HiNH THI/C HIEN NHIEM VU NAM 2O2I Y\\KE HOACH SAN XUAT

KINH DOANH NAM 2022 36 35/BC-BDTA

Kirth trinh: D4i hQi tl6ng cd OOng thudng ni6n nIm 2022

- Cdn c*vdo Ludt doanh nghiQp 59/2020/QHl4 ngdy I7/06/2020;

- Cdn c{r Diiu tC f6 ch*c vd hoqt d6ng ct)a C6ng ry c6 phdn Bdn do vd Tranh dnh gido

dLLc,'

- Cdn cu Bdo cdo cua Ban Gidm diic sii 3S/BC-BDTA;
:- Cdn c{r y€u cdu hoat d)ng kinh doanh,

HQi d6ng quin tri COng ty cd phAn Bin d6 vd Tranh 6nh girlo duc kinh trinh Dai hoi

d6ng c6 d6ng thdng qua viQc thay OOi, UO sung 86o c6o cria Ban Gi6m d6c v0 tinh hinh

thgc hiQn nhiQm vu n[m 2021 vd kr5 hoach sin xu6t kinh doanh ndm 2022 s6 35/BC-

BDTA nhu sau:

Thay OOi, UO sung PhAn thri hai Phuong hu6ng nhiQm vg vi k6 ho4ch sin xuSt

kinh doanh nIm n5,m2022 tpi 86o c6o vdi c6c nQi dung:

1. Thay eOi nOi dung mluc 1.2 K€ hoqch doanh thu trong muc L MOt sd chi ffiu ke

hoqch chily€u:

"L.2K6 ho4ch doanh thu:

+ T6ng doanh thu: 1.650.000.000.000 d6ng".

2.Thay AOi nOi dung mpc 1.3 Kii hoqch tdi chinh trong mpc L Mil sd chi trAu ke

hoqch chil y€u:

"1.2KSho4ch tii chinh:

+ Lgi nhupn tru6c thu6: 38.800.000.000 d6ng."

3. Thay AOi nQi dung muc i. Thit lao HDQT vd Ban Ki€m sodt ndm 2022 trongmuc L

Mil s(; chi tiAu k€ hoqch chr) yAu:

'03. Tht lao HDQT vh Ban Ki6m soft nIm 2022: dugc tinh vdo chi phi, bing 5% lqi

nhu4n trudc thu6, nhung khdng vugt qu6 tht lao ndm 2021,,.

4. 86 sung muc II. MOt sii bi4n phdp cht) yau thwc hiQn nhiQm vu ndm 2022:

"6 M& rQng ho4t tlQng kinh doanh



av urvrr vv osrr6 v vrr rsu uvrls vrru rruol uLrrrts ILIIIII Ll\Jollll lllgll t4r uullB

thdi tri6n khai viQc mua vd so hiru tj' lQ chi ph6i tai c6c Doanh nghiQp dang kinh doanh
, ..1

hiQu quA vir co tiOm n[ng ph6t tri6n t6t, gdm:

- DAu tu mua 35% c6 phAn cria C6ng ty CO phAn Ph6t tri6n nghi du6ng ngo4i 6, la Cht

dAu tu Dg 6n Khu du lich Nghi dudng ffO np tai xd Xudn Hda, huyQn Kj, Son, Tinh Hoa

Binh vdi diQn tich 121.096,2 m2.

- DAu tu mua 100% cO phAn cria COng ty CO phAn 6 t6 Thdnh An Long Bi6n, dia chi:

Td 24, Thi TrAn DOng Anh, Huy6n D6ng Anh, TP. Ha Ngi, ld Chri s0 hiru 04 Showroom d

td (02 t4i Hd NQi, 01 tai Lang Son vi 01 t4i Cao Bing).

Ngoii ra, COng ty s0 ti6n hdnh md Chi nh6nh tai cdctinh thinh trong ci nu6c phgc vu

mpc ti6u ph6t ffi6n".

K{nh trinh Dqi hQi ding cO ding thwdng ni1n ndm 2022 chiip thuQn thilng qua./.

T/M. BAN GIAM EOC
GIAM DOC

GIAIV1 DOC

Jfryr,64trry%*

c6

N

t{
TRAN

GIAO



-rue xuar sAN cIAo ouc vrnt N,ttvt
cOxc ry cp nAN oo vA rntxn Axn crAo nuc

^i '
56: LI.-/TT-BD

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIAvIET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

Hd nQi, ngay .:ii thdng 4 ndm 2022

TO TRiNH
Vi vi€c midn nhiQm, biu b6 sung thdnhviAn HDQT, BKS nhi€m W 2021-2025

K[nh trinlr D4i hQi tl6ng cO adng thudng ni6n nim 2022

Cdn cirvdo LuQt doanh nghiQp 59/2020/QH14 ngdy I7/06/2020;

Cdn cu Diiu l€ T6 ch*c vd hoqt d\ng ctia C6ng ty co phin Bdn di vd Tranh dnh gido

d+tc;

HQi d6ng quin tri C6ng ty c6 phAn B6n dd vd Tranh 6nh gi6o duc kinh trinh Dai hQi

d6ng c6 d6ng th6ng qua viQc mi6n nhiQm vd bAu b6 sung thdnh vi6n HDQT, BKS cria

C6ng ty nhiQm ky 2021-2025 nhu sau:

1. Mi6n nhiQm vir bAu b6 sung thinh vi6n HDQT:

HiQn nay HEQT nhiQm ky 2021 -2025 c6 05 thdnh vi6n duoc bdu lim thdnh vi6n

HDQT tai DHCD thudng ni6n n5m 2021.

Ngny 2111042022, 6ngNg6 Trgng vinh - chri tich HEQT c6 dcyn xin tt nhiQm.

Ngdy 2ll04l2022,6ngNg6 Anh Phucrng - Thdnh viOn HEQT c6 dcrn xin tri nhi$m.

Ngdy 2110412022,P.d, D4ng Thi Nhu - Thinh vi6n HEQT c6 don xin ttr nhiQm.

Theo d6 cdc thdnh vi€n HEQT n€u trOn xin tri nhiQm TV HDQT khi duoc DHDCE

thucrng ni€n2022 ph6 duy6t

C[n cu Don xin tir nhiQm cria 6ng Ng6 Trgng Vinh, Ong Ngd Anh phucrng, Be Eang

Thi Nhu, HDQT kinh trinh EHDCE th6ng qua miSn nhiQm chuc danh thdnh vi6n

HDQT eOi vOi 6ng NgO Trgng Vinh, 6ng NgO Anh Phuong, Bdr DEng ThiNhu.

Tr0n co sd quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp, Di6u lO t6 chric vd ho4t dQng cria COng

ty, HDQT kinh trinh DHCE bAu b6 sung 03 thanh vi6n HEeT.

2. Mi6n nhiQm vi bAu b6 sung thhnh viOn Ban ki6m soft:

HiOn nay BKS nhiQm ky 2021 -2025 co 02 thdnh vi0n duoc b6u ldm thdnh vi6n BKS

tai EHCD thuong niOn ndm 2021.

Ngdy 2110412022, Ong Nguy6n Trgng Ha - Tru&ng Ban Ki0m so6t c6 dcrn xin tir

nhi6m.

Ngdy 2ll\4l2o22,BitNguy6n Thi Anh H6ng - Thdnh vi6n BKS c6 dcrn xin tti nhiQm.

Theo d6 c6c thdnh vi6n BKS n6u trOn xin tu nhiQm TV BKS khi dugc DHDCD thucmg

ni€n2022 ph6 duyQt.



.u rrrrrgrtr uu4 \Jrr5 1\Bu)trrr rruuB rlid) Dd l\BuygII rIIl AIUI nollg,

HEQT kinh trinh DHECE th6ng qua mi6n nhiQm chric danh thdnh viOn BKS AOi vOi

6ng Nguy6n Trgng He, Be NguySn Thi Anh Hdng.

Tr0n co sd quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp, DiCu l0 td chfc vd ho4t dQng cria C6ng

ty, HDQT kfnh trinh DHCD bAu bO sung 02 thanh vi6n BKS.

K{nh trinh Dgi hQi iting co dong thwdng ni\n ndm 2022 chdp thuQn thang qua./.

T/M. HQI DONG QUAN TRI
CHU TICH

I

,
CHU UCH }DQT

JW6,t4,r771nfi

E
*

3I 7



coxc rY co pnAN nAN oo
vA TRANn ANn crAo DUC

ceNG HoA xA Her cnu Ncnia.vrBT NAM
DQc lap - Tg do - H4nh Phtic

56: a4 I2O2}ITTr-HDQT ... !.. !r., ngdy !'5 thdnglndm 2022

(vi viQc ttdu tw tdi sdn cd siti nl nA)sdnffil.Itr* s s% tang gtti tr! tdi sdn cong ty
ctuqc gtri trrng Btio crio tdi chinh gan nhfu1

Kinh grii : Eqi h|i dong cO d6ng COng ty CO phAn Bdn di vd Tranh dnh Gido dwc

- Cdn crh Luqt doanh nghiQp tA SOtZOZOtgUl4 ngdy 17/06/2020;

- Cdn ca LuQt chung khodn 54/201g/QHI4 ngdy 26/11/2019;

- Cdn ca I'{ghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngqy 3.1/12/2020 cila Chinh phil ban hdnh

NShi dinh quy dinh chi ti€t thi hdnh m|t s6 di€u cila luQt ch*ng khodn;

- Cdn ca Diiu rc fd chtlc vd hoqt dQng cdra C6ng 4, C6 phin Bdn di vd Tranh dnh

Gido duc,'

H6i d6ng Qudn tri C6ng ty Cd phAn Bdn dd vd Tranh 6nh Gi6o dpc kinh trinh Dai hQi

d6ng c6 d6ng th6ng qua phuong 6n dAu tu tdi sdn gi6 tri lcrn hon 35% t6ng gi6 tri tdi

s6n C6ng ty dugc ghi trong 86o c6o tdi chinh gAn nhAt nhu sau:

1. C6c khof,n dAu tu du ki6n:

2.N thUc hiqn tu: tu ph6t hinh tdng 10 ndm 2022.

Trong trulng hqp ngudn v6n tu ph6t hdnh cd phi6u t[ng vdn di0u lE kh6ng dri,

C6ng ty sC huy dQng b0 sung tir c6c ngudn phu hqp'

3. Uy quyen cho HQi d6ng qu6n tri tri6n khai thUc hiQn ddm ph6n chi ti€t cdc

khoin dAu tu nOu trdn vd b6o c6o tinh hinh thyc hiQn c6c nQi dung dAu tu n6u

tr0n t4i Dai hQi cO d6ng gAn nh6t.

HQi d6ng Quin tri Kinh trinh Epi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua.

TM. HQI EONG QUAN TRI

C}r0 rIcH rDQr1

T6ng sti tiiin tIAu tu dg
..4
Kren

STT MUc dfch

300 r! d6ng1

g6p vdn vio Cdng ty C6

phAn Ph6t tri6n nghi dudng ngo4i 6
Eil tu mua cO

200 f! ddng

---T-;t, , Acd phan/gop vdn vio Cdng ty Co

phdn 6 tO ThenhAn Long Bi0n
Edu tu mua

2

500 tj, tl6ngTdng cQng

JW6,4,r,f Tirrrt

il



cOxc rY co PHAN BAN Do
vA TRANH ANH crAo DUC

ceNG HoA xA HQI cnt Ncnia vIET NAM
EQc lfp - Tg do - H4nh Phtic

s6: iii, l2ozzlTTr-HDQT ....., ngdY !:'thdngt ndm 2022

TO TRiNH
vB PTTUCrNC AN PHAT HANH CO PHIEU TRA CO TUC NATVT ZOZT

Kinh grii : Dqi h1i ding ,,i dilng C6ng ty C6 phdn Ban di vd Tranh dnh Gido duc

- Cdn cr.r Luqt doanh nghiQp tii SOtZOZOtgUt4 ngdy 17/06/2020,

- Cdn crh Luqt chrmg khodn 54/2019/QHl4 ngdy 26/11/2019;

- Cdn ctl Nghi dinh so I55/2020/I{D-CP ngQy 3.1/12/2020 cua Chinh phil ban hdnh

NShi dlni quy dinh chi ti€t thi ltdnh ntdt s6 diiu cua ludt clnhtg khodn;

- Can crir Diiu rc fO cltac vd ltoqt d6ng cua Cdng ry' CO phdn Ban do vd Tranh anh

Gido d4c

H6i d6ng Qu6n tri C6ng tv Cd phAn Ban dO vd Tranh anh Gi6o dpc kinh trinh Eai hOi

d6ng c6 d6ng th6ng qua phucrng 6n ph6t hanh c6 phir5u trd cO tuc ndm 2021 nhu sau:

1. Ph6t hirnh cd Phi6u tri c6 tric

1.232.000 c (MQt triQu hai trdm ba muoi hai nghin

cO phAn)

12.320.000.000
.:
dong)

(Muoi hai tj'ba tram hai muoi tri3u

10.000 d6ng/c6 phAn

PhAt hanh c6 phitiu trA cO tric

Sd luqng ph6t hdnh

: t6ng gi6 tri ph6t

hanh

- MQnh gi6

Muc dich ph6t hdnh

Ngutin v6n ph6t hanh

N lgi nhufln sau chua phdn thdi

3111212021 tr6n 86o c6o tdi chinh nFrm202l dd dugc

kiOm to6n cira C6ng ty

OOi tucr-ng ph6t hinh
C d6ng hiQn hiru theo danh s6ch c cl6ng t4i ngdy ddng

A. \ i A,'.-t.) - -lky cu6i ctng duoc hudng quyOn nh4n cO ttic bdng c0

phi6u do VSD th6ng b6o

Ty lC thuc hiQn
70% (c ddng sohftu 100 sE dugc nh4n 70

phAn ph6t hinh tri cO tric bing cO phieu)

Phuong 6n xri ly c6

phitiu 16 ph6t sinh
,i
(neu co)

lugng d6ng dugc nhfln khi ph6t hdnh

c6 phi6u tri c6 tric sE dugc ldm trdn d6n hing dcrn vitheo

nguyOn tlc ldm trdn xu6ng. SO cO phii5u 16 (phan thAp

ph6n) (ntiu co) sO hiry b6, kh6ng ph6t hdnh.

Vi du; CA dang Nguydn Vdn A so hiru t78 cii phidu, cd

d6ng A sd daqc nhQn c6 phi€u phdt hdnh thAm daqc tinh

nhu sau 178 : 100 x 70: 124,6 CA dAng I'{guydn Vdn A

1



nhQn duqc 124 c6 phi€u mdi pniA" rc 0,6 sd bi hui,)

Thdi gian thgc hiQn

du kitin
Sau khi dugc Uy ban chring kho6n Nhd nu6c ch6p thu4n

2.ily quydn cria tl4i hQi tl6ng cO A6ng cho HQi tl6ng quin tri:

- Tri6n khai phucrng 6n phdt hinh chi titit, lpa chgn thoi di6m ph6t hdnh vd thlrc

hiqn c6c thri tuc d[ng ky ph6t hdnh dim b6o tudn thtr quy dinh cria phdp luflt.

- Stra ddi c6c didu tOn quan d6n v6n di6u lQ, c6 phAn, c6 phii5u trong DiCu lQ to

chirc vd hoqt dQng ctra c6ng ty sau khi hodn t6t Aqt ph6t hdnh cO phi6u.

- Thuc hiQn c6c thri tpc d[ng lqf kinh doanh v6i S& k6 ho4ch vd D6u tu Hd NQi sau

khi hodn t6t aqt ph6t hdnh.

- Hoirn tAt tht tpc ddng ky chring kho6n b6 sung t4i Trung T6m Luu ky Chring

Kho6n vd d[ng ky giao dich chting khoan b6 sung trOn Sd giao dich Chring kho6n

He NQi theo quy dinh ph6t luflt hiqn hinh.

- Va c6c c6ng viQc kh6c c61i6n quan.

Kinh trinh D4i hQi xem x6t th6ng qua.

Xin tr6n trgng c6m crn!

rM. HQI DONG QUAN rnl

CHIS TICH TDQT

JW6ry',rglfi*fr

't
*

c6Nc r



coNc rY co pnAN BAN Do
vA TRANu ANn crAo DUC

cgNG nolxA net cnu NcniavIET NAM
DQc lfp - Tr3 do - H4nh phtic

56: i;:. 1,0,,,,Tr-HEQT , ngdY-'4fl1dng 4 ndm 2022

TO TRiNH
vC pnUONc AN rHAT nANn Co PHIEU TANG voN DIEU LE NAM 2022

Kinh gui : Dqi hai ding c6 d6ng C6ng ty c6 phdn Btm d6 vd Tranh dnh Gido duc

- Cdn ctl LuAt doanh nghiQp sA SOtZOZOtgnl4 ngdy 17/06/2020;

- Cdn ca Luqt chdrng khodn 54/2019/8H14 ngdy 26/11/2019;

- Cdn cir Nghi dinh sO 155/2020/ND-CP rygdy 31/12/2020 cfia Chinh phil ban hdnh NShi

dinh quy iinh ,ht ti€t thi hdnh m\t sA aiu ct)a luil ch*ng khodn;

- Cdn ctl Diiu l€ TO chtic vd hoqt d\ng cua COng ty CO phAn Bdn d6 vd Tranh anh Gido

duc

Hgi d6ng Quan tri C6ng ty C6 phin Bin dO vn Tranh inh Gi6o duc kinh trinh Dai hQi ddng c6

ddng thdng qua phucrng an ph6t hdnh cd phir5u tlng v5n di6u 16 ndm2022 nhu sau

1. Ph{t hirnh c6 phitiu ra c6ng chring cho cd d6ng hiQn hiru:

- SO lugng c6 phitiu chdo b6n : 10.000"000 c6 phi6u

- T6ng gi6 tri chio b6n theo mQnh gi6 : 100.000.000.000 d6ng

; , .i 1 ,
Loal co pfieu cnao Dan C6 phi6u ph6 th6ng, tp do chuy6n nhugng.

OOi tuqng chiro b6n CO ddng hiQn hiru c6 t6n trong danh s6ch ch5t

danh sdch c6 d6ng dC nhan quyCn mua cO

phitiu chdo b6n th6m cho c6 d6ng hiQn huu

Tj'l9 thUc hiQn quy6n Cdn cri trdn v5n di6u lQ thuc t6 tai thdi di6m du

ki6n ph6t hanh, HDQT xdc dinh ti lQ thUc hiqn

quy6n d6i v6i cd phi6u chdo b6n ra c6ng chirng

cho c6 d6ng hiQn hiru.

Chuy6nnhugngquyAt mua Quy6n mua cO phi6u dugc ph6p chia nh6 d€

,;
chuy6n nhugng cho nhi6u d6i tuqng kh6c nhau

theo gi6 thoa thuQn giffa cdc b6n vd chi dugc

ph6p chuy6n nhucrng 01 (mQt) lAn. B0n nhdn

chuy6n nhugng kh6ng ducrc chuy6n nhuqng

tiiip cho b6n thri ba

1



Gi6 chdo b6n

Nguy6n thc xitc dinh gi6

Xtr li c6 phi6u 16 Ph6t sinh vd c6

phi6u cdn du do c6 d6ng kh6ng

thuc hiQn quy0n mua (n6u c6):

- Mirc dQ pha lodng c6 Phitiu sau khi

chdo b6n

10.000 d6ng/c6 phii5u.

Gi6 cO phi0u dugc x6c dinh dung bing mQnh

sia

56 c6 phi6u dugc mua sE dugc lAm trdn xu6ng

hdng dcrn vi theo nguy6n tic lim trdn xu6ng.

SO cO phitiu 16 (ntiu c6) ph6t sinh k*ri thUc hiQn

quy6n vi toirn b0 s6 c6 phi6u c6 d6ng hiqn hiru

kh6ng thUc hiqn quytin mua sE do HQi d6ng

qu6n tri x6c dfnh ti6u chi vi quy6t dfnh chio

b5n cho ddi tuqng kh6c theo c6ch thric vd diAu

kiQn phu hqp nhmg kh6ng uu ddi hcrn c6c di0u

kiQn chdo b6n cho c6 d6ng hiQn hiru' C6 phi0u

phdn ph6i cho c6c d6i tuqng kh6c bi h4n ch6

chuy6n nhugng 01 ndm kC tir ngdy t6t ttiirc Aqt

ph6t hdnh.

Trong trubng hqp k6t thric thoi han phdt hdnh

ftO ca thdi gian duoc gia h4n n6u c6) md c6

phi6u chiro b6n kh6ng dugc phdn ptiOi tr6t tni

dcrn vi bio l6nh ph6t hdnh s0 mua toan b0 s6

c6 phi6u con lai chua duoc phdn phdi h6t cua

tO chric ph6t hdnh theo hqp d6ng bio 15nh ph6t

hdrnh cam tet cnic ch8n d6i voi sd luo-ng cd

phitiu trh6ng phdn phdi tr6t t<1t t6t gita hai b6n.

Trong dgt chio b6n cO phAn cho c6 dOng hiQn

hiru c6 th€ xu6t hiQn rui ro pha lodng, bao

g6m: (i) pha lodng thu nhap tr6n m6i c6 phAn -

EPS (earning per share); (ii) pha lodng gi6 tri

s6 s6ch tr6n m6i cd phAn - BV; (iii) pha lodng

tj' lQ nim giir vd quyCtt bi6u quy6t; (iv) pha

lodng gi6 tham chi6u t4i ngdy giao dfch kh6ng

hucrng quy6n mua c6 phi6u chdo b6n th6m.

Muc d0 pha lodng thu nhQp ftAn COng thric tinh toin pha lodng EPS:

2



mdi ca ph,in - EPS (earning per

share)

Mic d0 pha lodng gid tr! sii sdch

^ x. .{ , ;rAn m6i c6 phdn - BV

Mtirc d0 pha lodng ri l€ ndm giir vd

quyen Drcu quyer

Mric d0 pha lodng cua cd phi€u d+r

kidn squ khi phdt hdnh

SPSprrc l*irtg H
t

?;A

Trong d6:

EPSpnaroang : Thu nhAp tr6n m6i cd phAn

pha lo6ng sau dgt chdo b6n thdnh c6ng

-lE : TOng lgi nhu4n phdn bd cho

c6 d6ng sd hiru c6 phi6u ph6 thOng

Qbq : 56 luqng c6 phi6u dang luu

hdnh binh quAn trong kj, (sau chdo b6n)

Thu nhflp co bf,n tr6n m6i c6 phiOu (EPS) c6

th6 gi6m do thu nhfp duqc chia cho sO luqng

c6 phi6u lcrn hcrn.

COng thirc tinh pha lodng BV:

Aircsffpr.' - 

-

Q_{Fq

Trong d6:

NVCSH
I I -^ve co oong

a
CPQ

BV

Ngu6n vdn chu scv hiru thuQc

: Tdng s6 c6 phi6u dd chdo b6n

-l 
I i t.i: rong so co pnleu quv

: Gi6 tri s6 s6ch c6 phii5u

3 "- . X r .i A. " Ily Ie nam glu va quyen Dleu quyel cua co

d6ng sE bf gi6m mQt tf lQ tucrng tmg v6i tj' lQ

md c6 d6ng tir ch6i quy6n mua trong dgt chio

b6n ndy (so v6i thoi di6m tru6c ngdy ch6t

danh s6ch thUc hiQn quy6n mua c6 phi6u chdo

b6n th6m md cd d6ng dang so hiru).

T4i ngdy giao dlch kh6ng hucrng quyAn AOi vtvi

I i ,.4
quyen mua c6 phiOu chio ban ('Ngdy giao dich

kh6ng huong quyen 1: gi6 tham chitiu ctra c6

phitSu sE dugc Scv Giao dich Chimg khoan Hi

J



Phucrng 6n su dung v6n thu dugc tu

dqt chdo b6n

NQi diAu chinh theo c6ng thric nhu sau:

Pf,61+(llxPrr)

Pt, =
l+lr+lr

Trong d6:

Pt : Gi6 tham chitiu t4i Ngdy giao dich kh6ng

hucrng qr.ryAn

PR t-r: Gi6 d6ng cria cta cO phi6u t4i ngdy giao

dfch g0n nhAt tru6c Ngiy giao dich k*r6ng

x
nuong quyen

Prr : Gi5 chio ban cho cO d6ng hiqn hiru

11 : Tj'lQ r,6n t[ng th6m do ph6t hanh quy6n

.t , .i , i
mua c6 phi6u cho cd ddng hiQn hiru

lz : Tj'lQ r,6n tdng th6m do ph6t hdnh quyCn

.l ,.i
mua cO phi6u cho c6 d6ng hiqn hiru tu ngudn

v6n chu so hiru

SO tiAn du ki€n thu duoc tir dqt chdo b6n tucrng

ducrng 100 ti d6ng sE dugc d6 b6 sung v6n lrru
. -ldQng vi dd mua cd phdn/g6p v6n tai citc

Doanh nghiQp dang kinh doanh hiQu qui vi c6

..1 - , ,. .i
ti6m ndng phdt tri6n t6t, cu th6 nhu sau:

- EAu tu mua cO ptrArVgOp vdn viro C6ng ty C6

phAn Ph6t triiin nghi dudng ngo4i 6, ld Chri ddu

tu Dg 6n Khu du lich Nghi duong u6 Du tuixd

XuAn Hda, huy6n K! Son, Tinh Hoa Binh v6i

diQn tich 121.096,2 m2.

- DAu tu mua cO ptrArVgOp vdn vio C6ng ty C0

phdn 6 tO Thanh An Long Bi6n, dia chi:T6 24,

Thi TrAn E6ng Anh, Huy6n D6ng Anh, TP. HA

NQi, 1A Chu s0 hiru 04 Showroom 6 t6 (02 tai
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Thdi gian thsc hiQn

Ddng ky luu ky vd ddng ky giao

dfch bO sung

Uy quyOn cho FiQi d6ng quin tr!

Ha NOi, 01 tai L4ng Son vd 01 t4i Cao BAng).

Dgt chio b6n ra c6ng chring cho c6 d6ng hiQn

hiru cua C6ng ty la d$ chdo b6n c6 dcrn vf b6o

l6nh phdt hdnh v6i cam k6t chic chan eOi vOi

sO luqng c6 phAn kh6ng phdn ph6i htit cua dgt

chio ban.

Sau khi dusc UBCKNN ch6p thufn, dy kitin

trong n[m 2022 -2023

Edng ky luu kf vd dlng k;f giao dich b6 sung

aOi vOi todn bQ sO luqttg c6 phitiu da ph6t hdnh

sau khi ktit thric dqt chio b6n theo dirng quy

dinh hien henh.

- LUa chon thcvi di6m ph6t hanh pht hqp tdi

tinh hinh kinh doanh thgc t6, phu hqp voi

nhu cAu vOn cho ho4t dQng sin xu6t kinh

doanh

- Thuc hiQn cdc thri tuc dAng ky chdo b6n theo

phucrng an da dugc ph6 duyQt, bao gdm cA

,ivi6c b6 sung, chinh sua, hoin chinh hodc

thay d6i phucrng an ndy theo y6u cAu cta co

quan quin l)i Nha nu6c dO viQc thgc hiQn

i.
huy dQng v6n cria C6ng ty dugc thgc hiQn

theo quy dinh.

- Cdn cir theo nhu cAu v6n thgc tti tai ttrOi

di6m phSt hanh, diOu chinh vd ph6n b6 chi
.. t .

ti6t phucrng 6n su dung v6n theo muc dich dd

dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vi
A'

trong pham vi s6 vdn thu duoc tri dgt chdo

bitn.

- Quy6t dinh thdi di6m ch6t danh sSch c6

d6ng d0 thpc hiQn quytin; thoi diOm vd ti6n

dQ ph6t hinh cd phi6u t6ng vi5n sau khi dugc

Uy ban Chrmg kho5n Nhi nu6c cAp Gidy

5

- Phucrng 6n xu ilf trong trulng hgP

chio b6n kh6ng thu dri sO tiAn tOi

thi6u nhu dU ki6n



Tdng gi6 tri chio b6n theo mQnh gi6 : 420.000.000.000 d6ng

(du kion)

2. Ph thinh cd phi6u ri6ng 16

56 luqng c6 phi6u chio b6n (ds kii5n)

Lo4i c6 phiOu chio b6n

ph6p.

- Quy0t dinh ti6u chi nhd dAu tu vd chdo b6n

i, A ,,^ l i
sd c6 phi6u c6 d6ng hiQn hiru khdng thgc

hiQn quy6n mua cho nhn dAu tu kh6c theo

cdch thric vd dii:u kiQn phu hcr-p nhung kh6ng

uu ddi hcrn c6c diAu ki€n chio b6n cho c6

ddng hiQn hiru.

- Sau khi hodn tAt dqt chdo b6n cO phAn, thpc

hiQn sira dOi, bO sung Dii:u lQ td chric vd ho4t

d$ng cria C6ng ty, thuc hiQn c6c thu tgc thay

d6i Gi6y chimg nh4n dang k1f doanh nghiQp

vdi So Kti ho4ch vi DAu tu theo s6 v6n diAu

lQ thUc t6 tang th6m.

- Th6ng qua viOc di6u chinh dang kf chimg

khoin t4i Trung tAm luu ky Chrmg kho6n

ViQt Nam vi ddng kf giao dich bO sung ddi
i,voi toin b0 sO lugng c6 ph6n ph6 th6ng dd

duoc ph6t hanh.

- Th6ng qua phucrng 6n phuong 6n dim bio

vi6c ph6t hdnh c0 phi6u d6p tmg tj'lQ so hiru

nudc ngodi.

- Dirm ph6n, lua chgn, kf ket hqp ddng voi

dcrn vi b6o l6nh phd,t hanh vdi cam tet chac

ch6n d6i voi sd c6 phAn kh6ng phAn ph6i h6t

cua dcrt chdo b6n

42.000.000 c6 phitiu

C6 phiiiu phd th6ng, hpn chti chuy6n nhugng 01

nam

Nhd dAu tu chimg kho6n chuydn nghiQp. 56

luqng nhd dAu tu chimg kho6n chuy€n nghiQp

6

D6i tuqng chdo b6n



Ti6u chi iua chgn Nhd dAu tu

Gi6 chdo b6n

Nguy6n ticxitc dinh gie chdo b6n

Phucrng 6n su dung v6n thu dugc tri

dgt chdo b6n

Phucrng 6n xu ly trong trudng hqp

chiro b6n kh6ng thu du sO tiAn nhu dg
, ','Iflen

dugc dlng ky mua c6 phdn ph6t hanh ri6ng 16 ld

du6i 100 nhd dAu tu

La nhe dAu tu c6 ti6m lgc tdi chinh, c6 mong

mu6t gan UO l6u dii v6i su ph6t tri6n cira c6ng

ty

i0.000 d6ng/c6 phi0u

Gi6 chio ban dugc x6c dfnh dung bAng mQnh gi6

56 tiAn du ki0n thu dugc tt dqt chdo ban tucrng

ducrng 420 ty sE dugc sri dpng b6 sung v5n luu
.-l I '

dQng va dd mua c6 phdn/g6p v6n t4i circ Doanh

nghiQp dang kinh doanh hiQu qui vd c6 ti6m

ndng ph6t tri6n t6t, cg th6 nhu sau:

- DAu tu mua cO ptrArVgOp u6n vdo C6ng ty C6

phin Ph6t tri6n nghi du0ng ngopi 6, ti Chri dAu

tu Dy 6n Khu du lfch Nghi du&ng H6 Ou t4i xd

Xudn Hoa, huy6n K) Scrn, Tinh Hoa Binh v6i

diQntich 721.096,2m2.

- DAu tu mua c6 phArVg6p v6n vdo Cdng ty Cd

phAn 6 tO Thanh An Long Bi0n, dia chi T6 24,

Thi Tr6n D6ng Anh, Huy6n Ddng Anh, TP. He

NQi, h Chu s0 hiru 04 Showroom 6 tO (02 t4i Hd

NOi, 01 t4i L4ng Son vd 0i tai Cao Bing).

Trong trucrng hqp k6t thric thdi gian chdo b6n

theo quy dinh, C6ng ty kh6ng chiro b6n n6t sO cO

phi6u nhu ddng ky, sO ti6n thu duoc tri dqt ph6t

hdnh kh6ng dtr theo dring dg ki6n, ttry tinh hinh

thyc t6, EHDCD riy quydn cho HEQT thgc hiQn

c\c giiti ph6p sau:

o Di6u chinh phucrng dn su dqng v6n phu hqp

v6i tinh hinh kinh doanh thqc t6

Ti6n hdnh bO sung ngudn vdn cdn thi6ua
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Thdi gian thgc hiQn

D[ng ky luu kf vd ddng ky giao dich :

,t
DO SUng

Uy quy6n cho HQi d6ng qu6n tri

thdng qua vay ngAn hdng theo ciic Hgp d6ng

tin dgng valhoflc ph6t hinh trii phitiu doanh

nghiQp.

Sau khi ducvc UBCKNN ch6p thu4n, dg ki6n

trong ndm 2022 - 2023

D[ng ky luu ky vi ddng kf giao dich b6 sung

OOi vOi toan b0 sO luqng c6 phitiu dA ph6t hdnh

sau khi k6t thric dqt chdo b6n theo dring quy dfnh

hiQn hinh

- LUa chon thoi di0m ph6t hdnh phu hqp tdi tinh

hinh kinh doanh thuc t6, phu hqp v6i nhu cAu

v5n cho ho4t dQng s6.n xu6t kinh doanh

- Thlrc hiQn c6c thu tqc deng kj chio b6n theo

phucrng 6n dd duoc ph6 duydt, bao girm ci viQc

b6 sung, chinh sua, hodn chinh hoflc thay d6i

phucrng 6n niry theo y6u cAu ctra co quan quAn

li Nha nu6c d6 viQc thlrc hi6n huy dQng v6n

cua C6ng ty duoc thlrc hiQn theo quy dfnh.

- C[n cri theo nhu cAu v6n thyc tC tai ttrOi aiem

phAt henh, di6u chinh vd phdn b6 chi ti6t

phucrng 6n sri dpng v6n theo mgc dich dd dugc

Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua vh trong ph4m

vi sO v6n thu dugc til dqt chdo b6n.

- Tim ki6m vd lga chQn Nhd dAu tu chtmg

kho6n chuy6n nghiQp phu hqp v6i ti6u chi Nhi

d6u tu dd dugc DHDCD thdng qua.

- Sau k'hi hoan t6t aqt chio b6n c6 phAn, thgc

hiQn sua d6i, bO sung DiAu lQ t6 chric vi ho4t

dQng cua C6ng ty, thgc hiQn c6c thri tr;c thay

aOi Ci6y chimg nh4n ding kf doanh nghiQp

v6i S0 K0 hopch vi DAu tu theo sO v6n di6u lq

thqc t6 tdng th6m.

- Th6ng qua vi6c diOu chinh dang kf chimg
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khoan t4i Trung tdm luu kf Chimg I'ho6n ViQt

Nam vi dang ky giao dfch b6 sung OOi vOi

toan bQ s6 lugng cO phAn ph6 th6ng dd dugc

phat hanh.

- Th0ng qua phucrng 6n phucrng rin d6m bio viQc

ph6t hanh c6 phitiu d6p ung tj' lQ so hiru nu6c

ngoiLi.

HQi d6ng Quin tri Kinh trinh Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua.

rM. HQr o6NC QUAN TRI
CHU TICH
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày   

tháng    năm 2022. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập 

công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết 

về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

h) 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 và cá nhân giữ chức danh quản 

lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 

Chứng khoán; 

k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

l) Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong 

danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều 

lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 

o) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 

bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 
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3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 

nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

và thời hạn hoạt động của Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: ECI Group Joint Stock Company 

- Tên Công ty viết tắt: ECICO 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 
hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 

- Điện thoại: 024.39711146 

- Fax:   024.39718847 
- E-mail:  

- Website: www.ecigroup.com.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội 

đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc 

gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty 

là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

2. Tổng Giám đốc. 

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị có các 

quyền và nghĩa vụ sau: 

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị 

- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị 

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị 

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 

công ty 
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2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc có các quyền và 

nghĩa vụ sau: 

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

- Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công 

ty; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có 

quy định khác; 

- 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; 

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị; 

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị; 

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

- Tuyển dụng lao động; 

- Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động 

mà Người đại diện theo pháp luật ký với Chủ tịch HĐQT công ty. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 

Ngành, nghề 

kinh doanh 

chính (đánh 

dấu X ) 

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118  

2. Trồng cây ăn quả 0121  

3. Khai thác quặng sắt 0710  

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722  

5. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730  

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810  

7. Sản xuất bia và mạnh nha ủ men bia 1103  

8. Sản xuất vải dệt thoi 1312  
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9. Sản xuất giày dép 1520  

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng 

khác 
1621 

 

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622  

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm 

từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 
1629 

 

13. In ấn 1811 X 

14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi 

măng và thạch cao 
2395 

 

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511  

16. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 2592  

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại 

thông dụng 
2593 

 

18. Sản xuất linh kiện điện tử 2610  

19. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy 

vi tính 
2620 

 

20. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630  

21. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640  

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100  

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh 

hình và phục hồi chức năng 
3250 

 

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312  

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314  

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320  

27. Sản xuất điện 3511  

28. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600  
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29. Thoát nước và xử lý nước thải 3700  

30. Thu gom rác thải không độc hại 3811  

31. Xây dựng nhà để ở 4101  

32. Xây dựng nhà không để ở 4102  

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211  

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212  

35. Xây dựng công trình điện 4221  

36. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222  

37. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223  

38. Xây dựng công trình công ích khác 4229  

39. Xây dựng công trình thủy 4291  

40. Xây dựng công trình khai khoáng 4292  

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293  

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299  

43. Phá dỡ 4311  

44. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi 

và điều hoà không khí 
4322 

 

45. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330  

46. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt 

động đấu giá) 
4511 

 

47. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512  

48. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động 

đấu giá) 
4513 

 

49. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520  
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50. Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đấu giá) 4541  

51. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542  

52. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa: Chi tiết: Đại 

lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá) 
4610 

 

53. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 

nứa), và động vật sống 
4620 

 

54. Bán buôn thực phẩm 4632  

55. Bán buôn đồ uống 4633  

56. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649  

57. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652  

58. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp 
4653 

 

59. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác 
4659 

 

60. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan 
4661 

 

61. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662  

62. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng 
4663 

 

63. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 

vào đâu 
4669 

 

64. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp 

4711 

 

65. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp 
4719 

 

66. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt 

khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
4752  
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doanh 

67. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh 
4773 

 

68. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, 

ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 
4931 

 

69. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932  

70. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  

71. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011  

72. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012  

73. Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021  

74. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022  

75. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  

76. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 

thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội 

họp, đám cưới…) 

5621 

 

77. Dịch vụ ăn uống khác 5629  

78. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  

79. Lập trình máy vi tính 6201  

80. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 

khác liên quan đến máy vi tính 
6209 

 

81. 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi 

tiết: - Kinh doanh bất động sản; 

6810  

Điều 10 Luật 

kinh doanh bất 

động sản số 

66/2014/QH13 
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82. 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá 

quyền sử dụng đất : Chi tiết: - Tư vấn, môi giới 

bất động sản; (trừ đấu giá bất động sản)  

6820 

Điều 10 Luật 

kinh doanh bất 

động sản số 

66/2014/QH13 

 

83. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên 

quan 
7110 

 

84. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120  

85. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410  

86. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 

khác chưa được phân vào đâu 
7490 

 

87. Cho thuê xe có động cơ 7710  

88. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 

khác không kèm người điều khiển 
7730 

 

89. Cung ứng lao động tạm thời 7820  

90. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830  

91. Đại lý du lịch 7911  

92. Điều hành tua du lịch 7912  

93. Vệ sinh chung nhà cửa 8121  

94. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên 

biệt 
8129 

 

95. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130  

96. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230  

97. Dịch vụ đóng gói 8292  

98. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311  

99. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân 

vào đâu 
9329 
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100. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511  

101. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521  

102. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng 

cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) 
9610 

 

103. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620  

104. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu 
1709 

 

105. Dịch vụ liên quan đến in 1812  

106. Sao chép bản ghi các loại 1820  

107. Sản xuất sản phẩm từ plastic 
2220  

 

 Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic  

108. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670  

109. Sản xuất thiết bị điện khác 2790  

110. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230  

111. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240  

112. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần 

mềm 
4651 

 

113. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 

trong các cửa hàng chuyên doanh 
4741 

 

114. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong 

các cửa hàng chuyên doanh 
4761 

 

115. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, 

đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 
4762 

 

116. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong 

các cửa hàng chuyên doanh 
4763 

 

117. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng 

chuyên doanh 
4764 
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118. Hoạt động xuất bản khác 5819  

119. Xuất bản phần mềm: Chi tiết: Gia công sản xuất 

phần mềm. 
5820 

 

120. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và 

chương trình truyền hình ( Không bao gồm các 

hoạt động nhà nước cấm) 

5911 

 

121. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi 

tính 
6202 

 

122. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên 

quan 
6311 

 

123. Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí) 6312  

124. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 

(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà 

nước cấm) 

6399 

 

125. Hoạt động tư vấn quản lý ( Không bao gồm tư 

vấn pháp luật, kế toán, thuế); 
7020 

 

126. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320  

127. Hoạt động nhiếp ảnh 7420  

128. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 

chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất nhập 

khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299 

 

129. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: 

Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công 

nghiệp phần mềm, phần cứng (khi được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

8559 

 

130. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560  

131. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101  

132. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290  
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- Những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI được thành lập nhằm huy động và sử dụng 

vốn có hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén của cán bộ công nhân 

viên trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao. 

 - Từng bước đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, phương thức quản lí, cải thiện 

cơ sở vật chất làm việc và mở rộng sản xuất bằng khả năng tự lực của mình; đảm bảo 

việc làm, từng bước nâng cao đời sống người lao động tại Công ty. 

 - Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên vốn tối thiểu đạt mức bằng hoặc hơn lãi suất tiền gửi có kì hạn 12 tháng 

bình quân của Ngân hàng thương mại. 

 - Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn cho ngân sách nhà nước thông qua các loại 

thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định 

tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký 

kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Trường 

hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp 

ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên 

quan). 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 18.600.000.000 đồng (Mười tám tỷ sáu trăm triệu 

đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.860.000 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000 đ/ cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần 

phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng 

loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận 

của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một 

phần của Điều lệ này. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo 

tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp 
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Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do 

Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 

phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những 

điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 

chấp thuận khác. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách 

thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần 

và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 

hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các 

nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu 

cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thanh toán 

đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty 

(hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được 

cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 

chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác 

thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ 

đông phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức 

khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát 

hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật 

có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán 

được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng 

các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng 

vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền 

lợi khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để 

mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán 

số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký 

mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 

07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường 

hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 

tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy 

quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy 

là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những 

cổ phần đó, nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần 

đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi 

theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh 

toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá 

trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn 

trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo 

mô hình điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp). 

3. Tổng Giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 

biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác 

do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

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

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 

từng cổ đông trong Công ty; 
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d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 

Luật Doanh nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 

hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần 

ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 

công bố theo quy định của pháp luật; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ 

nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

(Các quyền đối với các loại cổ phần khác) 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có các quyền sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải 

bao gồm các nội dung sau đây: 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; số lượng cổ phần và thời điểm 

đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 

trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày 

khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 

vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 
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đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công 

ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát 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 và 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi 

hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp 

có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản 

này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị 

cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty 

và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 

qua các hình thức sau: 

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

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

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. 
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7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực 

hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công 

ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác) 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty. 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 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường 

niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông 

được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được 

kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các 

khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời 

đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của 

Công ty. 

3. 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; 

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 này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
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a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm 

soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

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 này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều này 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 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

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

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d) 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; 

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

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h) Xem xét, 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; 

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

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 
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m) 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; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) 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; (trường hợp công ty hoạt động theo mô 

hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

theo quy định tại Điều 284 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; 

d) 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; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy 

cần thiết; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu 

tiên kể từ ngày thành lập; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) 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; 

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

r) 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; 
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s) 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; 

t) 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; 

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự 

họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại khoản 1 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). 

3. 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: 

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 

lực hành vi dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) 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. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu 

đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của 

tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay 

đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu 

được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó 

trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần 

ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản. 
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2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc 

đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần 

loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp 

được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc 

họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ 

phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 

các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt 

gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên 

quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công 

ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ 

đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ 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 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; 

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 Ủy 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 
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(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp 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; 

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 2 Điều 12 Điều lệ này có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và 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, 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 2 Điều 12 Điều lệ này; 

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 này. 

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 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại khoản 1 Điều này thì 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 phiếu 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 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
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1. 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 Chủ tọa 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 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 trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

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 cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng 

vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều 

hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã 

được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 
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c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và 

áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 

hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. 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. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 

vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường 

hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; 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. 

8. 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: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số 

những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, 

biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định 

tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán. 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

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: 
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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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

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 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

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 này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) 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; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. 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: 
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a) 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 cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) 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; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp 

gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 

phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị 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: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e) 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. 

6. 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. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. 

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
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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. 

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. 

4. 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. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

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 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: 

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

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

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 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. 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một 01 ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai 02 ứng 

viên; trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba 03 ứng viên; trên 40% đến 50% được đề 

cử tối đa bốn 04 ứng viên; trên 50% đến 60% được đề cử tối đa năm 05 ứng viên;  

3. 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. 

4. 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. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 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. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc 
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lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 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 Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng 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. 

Đối với công ty niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm 

bảo quy định sau: có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số 

thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; 

4. 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. 

5. 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. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, 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 
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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 và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; 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 và người quản lý khác 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; 

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 hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố 

thông tin của công ty; 

s) 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 phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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. 

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

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 
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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. 

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 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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 
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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. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

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 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 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; 

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 

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 03 ngày làm việc trước ngày họp. 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 Điều lệ công ty quy định 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 07 ngày 
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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) Ủy 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. 

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 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

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 độc lập Hội 

đồng quản trị/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. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông 

qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp 

với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều 

hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra 

trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. 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. 
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Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 

khác làm Tổng Giám đốc. 

2. 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. 

3. 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 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. 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. 

5. 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. 

IX. BAN KIỂM SOÁT  

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

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 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 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 37. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. 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. 
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2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 

định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) 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. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

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 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. 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. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt 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. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp 

các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. 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. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. 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. 
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4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

5. 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 vòng 

48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục 

hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán. 

8. 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. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và người quản lý khác 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. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. 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. 

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. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

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 
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khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 

nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác 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 đại 

chúng 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. 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. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang 

lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng 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. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản 

trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành 

viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao 

dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 

20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội 
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dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được 

công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu 

quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 

hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 

phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên 

liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính 

và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang 

là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều 

hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện 

nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của 

Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó 

đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản 

phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ 

việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những 

người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 

địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 

không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 

cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ 

đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 

mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu 
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tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của 

Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định 

của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan 

đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. 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. 

2. 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 này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 

liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực 

thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả 

có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết 

về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo 

đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không 

nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển 

cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao 

dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán 

hoặc Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 

nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo 

ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán 

khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu 

khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
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Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp 

luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua 

các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào 

ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó. 

Điều 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ 

kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy 

định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập 

nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 

Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự 

chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước 

pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được 

kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh 

theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo 

cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 51. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua 

danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 
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lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội 

đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 

các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý 

kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty. 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký 

số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết 

định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản 

lý thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 

được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) 

theo quy định. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi 

kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 

Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 

khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 

03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên 

do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị 

các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn 
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trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan 

đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty 

trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan 

hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên 

đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công 

ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều 

hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu 

từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc 

kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 

hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên 

gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt 

đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên 

chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 58. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 

được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với 

điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động 

của Công ty. 



xxl. NGAY HIEU Luc
Dii,u 59. Ngny hiQu lgc .: ^ -^

1. BIn dic"lq;r, gdm 21 muc, 59 di6u duoc Dai hdi ddng co d6tg cong ty c6

phan TQp doan ECI, ,0"+s Hang Chu6i, Phucrng Ph4m Dinh H6, qu?n Hai Bd Trung,

Tp. Ha NOi vd cung ch6p thu4n hiQu luc tohn vdn ciia Didu lQ nay.

2.Dicu lq duoc ldp thdnh 10 b6n, c6 gi6 tri nhu nhau vd ph6i dugc luu giir t4i tru

s0 chinh ctra C6ng tY-

3. Di6u 10 ndy la duy nhAt va chinh thuc cua C0ng ty'

4. C5cb6n sao hoflc trich luc Diou l0 c6ng ty c6 gi6 tri khi c6 chir ky cira chtr tich

HOi d6ng quin tri hoac t6i thi6u ll2 tdngs6 thanh vi6n Hni ddng quin tri'

Hd l,lQi, ngdY 26 ihdng 04 nam 2022
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