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DANH MUC TAI LIEU PHUC VIJ

0I DONG cd D6NG THrtoNG NltN NAM 2o2l
CONG Ty cd pH,iN MHc
Ngey 22 thdng 04 nim 2021

g chuy6n phdt nhanh d6tr tan lay cdc c6 d6ng:
- Th6ng b6o mdi du Eai h6i kCm theo gi6y dAng kj vd giiy ny quydn than du Daj h6i

2. Dtrng tr€n website T6ng c6ng ry, gii UBCKNN, SGDCK:
- Thu mdi du Dai hQi kdm theo giAy riy quydn tham du Eai h6i;
- Chlrong trinh Daih6i;
- Th6ng b6o va viec biu cu b6 sung thdnh vi€n H6i ddng quin rri nhiCm k' 2020_2025;- Quy chi: Iam viCc taiDaj h6i;
- Biio c6o cta Hdi d6ng qudn tri vd qudn tri va k6t que hoat d6ng cia H6i ddng quan tri nlm

2020 vd phuong hudng, nhi6m vu ndm 2021;
- Beo c6o cta Ban di6u hdnh v€ hoar d6ng SXKD ndm 2020 vri dLr ki6n k6 hoach SXKD

nAm 2021|.

- 860 c6o cia Ban ki€m sorlt nam 2020 ve phuong hudng nhiem vu nam 2021;
- Td trinh th6ng qua Bdo ceo Tei chinh dA ki6m torin nnm 2020 vi phuong en phan ph6i loi

nhuan nim 2020;

- Td trinh lua chon C6ng ty ki6m to6n d6c l6p cho ndn rai chinh 2021;
- Tdtrinh chi tra thir lao cia H6iddng quan tri, Ban ki6m so6t nam 202t;
- To trinh ban hinh Diiiu IC m6ij
- Io rrinh lhong qua euy chi noi bo rd quan tri cong ryt- Td trinh th6ng qua euy chC hoat d6ng crta H6i ddng qu6n tri;
- To trinh th6ng qua euy chd hoat d6ng cia Ban ki6m soAt;
- Di thao DiCu le;

- Du thao Quy che ndi bo\Aquentri fongcdngll:
- Du Lhdo Quy ch6 hoar dong clta Hoi d6ng quan rri;
- Dq theo Quy chC hoat dong cia Ban kiiim soer;
- Td trinh v€ viCc mi6n nhi€m rhinh vien H6i d6ng qudn tri do c6 rt('lr tir nhiCm.- Dlr theo Td trinh bau b6 sung rhdnh viCn HQi ddng quin tri nhi€m ki 2020-2025;
- Du thao BiCn ban hop va Nghi quyiir Eai hQi d6ng c6 ddng;
- MAu thi, miu phii5u bi6u quy6t.

3. Tni tieu gfii c6 ddng r?i Dei hoi
- Tap tdi lieu e6m cec rai liCu rai muc 2
- Thd, Phi€u bi€u quy6t, phi6u bau thdnh vicn HDeT (bicu quyiit cric n6i dung gio the vA

thu the, bAu thanh vien HDeT);



CONG TY CO PHAN MHC CONG HOA XA HOI CHU NCHIA VIET NAM
Doc lap - Tfr do - Henh phfc

sd, .3y'./202 r,"r-B-MHc
Hn Ndi, ngay dL rking 03 ndn 2021

THONG BAO
MOI HOP DAI HQI DONG CO D6NG THUdNG NITN NAM 2O2I

Hdi ddng qudn tri C6ng ty C6 phAn MHC (HDQT) tran trong kinh mdi eui C6 ddng lham du Dai
hoi ddng c6 dong rhuong niin nam 202 | cua Cong l) Co phin MHC.

l. Thdi gian:
- Ldm tht tuc nhen tii liCu: 08h30 thu Nam, ngary 22 thAng 04 nam 2021:
- Khai mac Dai h6i: 09h00 thu Ndm, ngdy 22 thring 04 n6m 2021.

2. Dia tli6m: Tdng 7 Tda nhd Hai An, Kn2, Dudng Dinh Vi, Phuong Ddng Hai 2, Quan Hai An, Tp
Hai Phdng

3. Noi dung chinh t4i D4i hoi:
- Th6ng qua cic Bao c6o: 860 cAo clla HQi d6ng qunn iri ve quan tri vd kdt qua hoat dong cta H6i

d6ng quan tri nAm 2020 vd phuong huong, nhiCm vu ndm 2021; Biio c6o cta Ban didu hAnh vd hoat
d6ng SXKD ndm 2020 vd du kitin kti hoach SXKD nim 2021; Bdo cdo cia Ban kiem soiir nam 2020
\a phuong h(ong nhiem vu nAm 202L

- Th6ng qua cdc Td trinh: Td trinh rh6ng qua 860 cdo Tdi chinh da kiem todn nAm 2020 vA phuong 6n
phan ph6i loi nhuan ndm 2020; Td trinh lua chon C6ng ty ki6m toin d6c lap cho ndm rdi chinh 2021;
To trlnh chi tre thr) lao cia H6i ddng quan tri, Ban ki6m soat ndm 202t; To trinh ban hdnh Didu lC
moi: I o lrinh rhdng qua Qu) che noi b6 \i qudn lri cong ry: To ninh rhong qua euy che hoar dong
cia H6i d6ng quan tri; To trinh thdng qua Quy ch6 ho?t dong cia Ban ki6m soer; To trinh va viec
mi6n nhi€m thdnh viCn H6i ddng quen tri do c6 don ti nhiem; Td trinh vd vi6c biu bd sung thinh
viCn H6i d6ng quan fi nhiem ki 2020-2025 .

- Nhiing n6i dung ki6c thu6c thim quydn cria Dai h6i d6ng c6 d6ng.
4. Thinh phAn tharn dg:

Tfu ca cdc c6 d6ng so htu c6 phdn cria C6ng ty C6 phdn MHC c6 ren trong danh s6ch c6 d6ng ch6t
ngdy 1'1103/2021hoAc ngudi duoc iy quyan hgp ph6p cta c6c c6 d6ng nCu trCn.

5. Ddng ky than dg DAi hoi:
Dd c6ng tdc chuin bi Dai hdi duqc chu ddo, da nghi Qui c(i ddng c6 mai dring thdi gian, dia didm 16

chuc Dai hdi d€ ban t6 chuc thuc hi6n c6ng tdc ddng ki c6 d6ng tham du.
6. C6 d6ng/ngudi duoc uj quydn khi tham du Dai h6i cin xu6r trinh: ben g6c CMND/CCCD hoac H6

chi€u; bin g6c GiSy uj quydn, bdn g6c Th6ng bro moi hqp crla b€n ui quyan (trong trudng hqp
nh6n u! quydn).

7, Quli c6 d6ng c6 th€ truy cap vao website www.mhc.vn d6 ti6p can todn vin ciic Biio ciio, Td trinh
DHDCD vri c5c Gi li6u li6n quan d6n Dai h6i.
Tran trong th6ng b6o./.

Ndi nhAn:
- ro aongrong ry,
- Ddng Website;
- Ltu W.

NG QUAN TRI

fi
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crAy 0y euytN
r Hor DONG cO DdNc ruUoxc NrSx NAlr zozr

cdNc ry cd puAx nrnc
KInh grti: Hii iling qudn tri Cnng ry Cd phi MHC

ndn 2021

L B€n riy quyin:
TCn cO d6ng:-..-...............

36 CMND/CCCD/H6 chi6u/cCNDKDN:
Ngdy clip:........................... Noi cdp:.............. S6 dicn lhoai:.......................

50 co pnan so nuu: .............,, ,.........,, ,,... cd phan,

(qudng hqp mot c6 ddng t6 chrlc iy quydn cho nhidu ngudi nhan rly quydn rhi lap danh sAch theo
mau kem theo).
HOaC

2.2 Uy. quydn^cho mQt (01) trong nhiing rhdnh vjen H6i d6ng quan tri (HDeT), Ban Diau hdnh cna C6ng ty C6
phan MHC nlu sau: (ddrd dAu x yao 6 w6ng)
tr ong PhEm BdHuy
tr BdNguyEn Thi Thny LinI
! Ong L€ Vi6r Diing

Chi tich HDQT
T6ng gi6m d6c

- Thanh v'en HDQT
Noi dung ny quyAn:

. Benduoculqu)dnsedLrocdaidi€n:6cdflritumiBdnu)quydnhigndangndmeildirhamduDai hoiddns
c6dongrhudngni6nnam202tcuaCdngryCdphinVeC.rarnrrcnienmoiq-uliniqi.nghrawci";dd;"gi":
Dai hAi ddng cd ddng lien quan den sd cd ph; duoc Liy qu) in.

Ben dlrgc uy quyin chi duqc lhuc hjan nhrmg c6ng \iec uon8 ph?m ri dugc Liy qulin vii t}lone duoc rt\quyin lai cho ngu-di ri-u ba Bini).quyinlacenlanchilyquyinididachomgir0tlnguoi.B6nuyq-rve"ui6
chfcnrmgil}irnhall0dordngsocdphencoqu]Enbiauquyerduociryqulen16;aabarOl,,,guur.

ChLlng loi ho,in rcen chi! rrdch nhiem va vidc uy quyin nay ri cam kal lu6n rhu nqhidm chrnh c6c ouv dinh
cua Phljp IuAr hien hanh. Didu le lo chLic !a hoal dong Cdng D Cd phAn MHC \,i c;c quy dini cia Ban i6 chnc
D4i hoi.

Ben duoc riy quyan c6 trrch nhi€m xuit trinh Ban g6c CMND/ CCCD/HO chiiiu tnr6c khi rhan dUdai hoi.

. cid) uy-quyen ney chr c6 ts;a tri khi dinh kdm Ben photocopy CMND/ cccD/H6 chiELL/ccNDKDN crla Bcn
uy quyen ban goc I hong blo mdi hop cua Den Liy quyen va c6 hieu tqc kd ti ngay k)r d6n khi Dai h6i ddng c6
d6ng thudng nien nan 2021 k6r rhric.

BEN rlY euyiN
(Ki. ghi rt h9lCn/ Dong ddu)

BtN Duqc iy euyiN
(KY, ghi.6 ho ren)
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CHI'ONG TRiNH
DAr HQr DdNG cO odNc loNc NrtN N,lM 2021

CONG TY cO PH,ix unc
ThM gian : Bdt dau ti09h00, thf Ni'Il,ngdy 22th ng04ndm2021.
Dla di6m : Ting 7 Tda nhd Hdi An, Km2, Duong Dinh V0, Phudng Ddng Hai 2, QuAn Hii An,

TP Hai Phdng

NQidung

ruyen oo ry oo, Knar mac t,al nQl

860 c6o BiCn ban ki€m tra thrl tuc trieu tAp Dai h6i vA tu cdch d6ng tham du
Dai h6i

Gidi rhieu Chn loa DAi hoi

Khai mtc D?i hoi

th I 0-9h l3
th13-9h154 sh l3-qh l5 Cht lqa Dei hoi chi dinh Doan lhu [j Dai hai

5 ] qh ts-qhzo @iimptieu.
Ndt d"* D"l h6t 

-

6 th20-9h2s Th6ng qua Chuong trinh Dai h6i

7 th25-9h35 Th6ng qua Quy chii Hm vi6c cria D4i hQi

8

i-
9

th35-9h50

th50-10h05

860 c6o cia H6i d6ng quen tri ve quAn tri va k& qua hoat d6ng cr'ta H6i d6ng
quan tri ntrm 2020 vd phuqng hudng, nhiem vV ndm202l.
B.io c'io cria Ban difu hdnh rt troai OO. ng SXfo narn zoz0 vd du ki6nTlhoach
SXKD ndm 2021.

l0 10h05-10h15 Beo c6o crla Ban ki€m soat ndm 2020 ve phuong hlrdng nhiem vu ndm 2021.

t2 10h15-i0h20
To trinh th6ng qua 860 cao Tei chinh da ki€m to6n ndm 2020 vi phuong 6n
phan ph6i loi nhuan ndm 2020

13 r 0h20-l0h2s Td t.inh lua chon C6ng ty kiem to6n d6c lap cho nam di chinh 2021

t4 10h25-10h30 Td trinh chi tra thir tao cia H6i d6ng quan tri, Ban ki6m soet ndm 2021

15 10h30-t 0h35 lo utnn oan nann uteu le m('r

16 10h35-10h40 Tdtrinh thOng qua Quy chC n6i b0 vC quiin tri c6ng ty
t7 10h40-l0h45 To trinh th6ng qua Quy ch6 hoat <16ng cria H6i d6ng qudn tri
18

l9

10h45-10h50

10h50-t lht0

Td trinh th6ng qua Quy ch6 hoat d6ng cia Ban kidm so6r

Tt'lrlntrGl iec midn nhi€m rhdnh r idn Hdi ddng qudn rri do co tlon tu nhidm;
Td trinh v€ vidc biu b6 sung thdnh viCn HOi ddng quin tri nhi6m kj, 2020-
2025;
Th6ng qua Quy chti bdu b6 sung thenh viCn HOi ddng quan tri:
Bau b6 sung thAnh viCn Hdi d6ng quan tri nhiCmki 2020-2025.

20

i
I lh10-l I h25

iir'zs-rrr':s
Nghi giai lao

860 c6o ket quA kiem phieu biCu quyCt

22 1 r h35-l lhso Th6ng qua Bien ban vd Nghi quy6t Daih6i
86 lngc Dqi hQi



cONc rY cO PHAN MHc CONG HoA xi HOr cHtr NGHIA vrET NAM
Doc Up - Tgdo - H4nh phric

56: 321202 I A,IHCfiB-HDQT
HA N6i, ngdy 26 thdng 03 ndn 2021

THONG BAO

Vi viQc biu cir b6 sung thinh vi6n HDQT nhiCn ki 2020-2025

Kinh grii: Crc c6 ddng C6ng ty C6 phin MHC

. .. HQid6ng qudn tri COng ty C6 phin MHC tran trong th6ng bao di5n Quli c6 d6ng.vi vidc nng
cu, de cri ing cu viCn H6i ddng quan tr! dC bau b6 sung 0t (m60 thdnh viCn H6i d6ng quan ffi
(HDQT) nhiCm ky 2020-2025 tai Dai h6i ddng cd d6ng thuong nien nem 2021 cta C6ng ty nhu
sau:

l. Lj do biu b6 sung thdnh vi6n HDQT nhiem ki 2020-2025

Ngay 26103/2021, Bd Nguy6n Tri Uy€n Thdnh vi€n H6i ddng quan tri c6 Don xin tit nhiCm
vi li do c6 nhan, thoi gian tit nhiem kC tn khi k6t thnc Oai h6i ddng c6 <t6ng thu<rng ni€n
ntm 2021.

Theo quy dinh cria Didu 16 C6ng ty, s<i luqnB thanh. vien Hoi dong qudn tri tid 03 (ba) thAnh
vi€n. Do d6, Dai hQi dong c6 ddng cin rhi6t phai b;u b6 sung 0l (m6r) thenh vicn thay th6
cho Bd Nguyen Tri UyCn.

2. 56luqng, ti6u chuin vi c{ch thric biu b6 sung thinh vi€n HQi tli;ng quin rr;
2.1. 56 lu.ong: 01 (mdt) ihdnh viCn.

2.2, Ti€u chu5n li|ng vi€n HQi ddng quin tri :

Thinh \ ien HDQ t phei ddp lrng cAc lieu chuen vd diiu L iin rheo quy dinh tai Diiu t55 LudL
Doanh nghiep va Nghi dinh 155.2020^ D-CP, cu rhd nhlr sau:

- C6 ndng luc hanh vi d6n su diy dLi, kl6ng thuoc d6i tuong kh6ng duoc quen li doanh
nghiCp theo quy dinh taiLuat doanh nghiCp;

- C6.trinh d0 chuyCn m6n, kinh nghi€m trong qudn lli kinh doanh cia C6ng ty ve kh6ng nh6r
rnler pnar ra co oong cua Long I);

- C6c tiCu chuan, dii]u kiCn ki6c theo quy dinh cia ph6p luat vd DiAu lQ cna C6ng ry.

2.3. Quy6n dd c( fng cir thinh vi6n Hdi ddng quAn tri
a. Dd ci,rhdnh r ien Hoi dong quan tri :

C6 dong..nh_om cd ddng drp nng drl-tiCu chuAn theo quy dlnh t4i Diau 2.2.Th6ng beo ndy
duoc quyen lam Gidy d€ ci (theo nau quy dinh tu6i day) giti t6i COne ty d€ d€ cri ung vi€n
HQi tl6ng qudn tr! .

Crlc c6 d6ng n6m giii c6 ph6n c6 quydn bi6u quy6t c6 quydn g6p s6 quydn bi6u quydt c[ia
timg nglroi lai vdi nhau de di cu cdc ftng vidn H6i Llung quan lri .

- C6 d6ng hoic nh6m c6 d6ng nim gin dr 10% d6n dLroi 30% t6ng s5 c6 phin c6 quyin bieu
quyil duoJ de cu roi da mdr (0l) ring vi€nl

- C6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng n6m giii ti 30% diin dLr6i 50% t6ng sii c6 phin c6 quy6n bi€u
quldt duoc de ci loi da hai t02 ) ung vien:

;;-^



C6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng n6m giii tir 50% d6n duoi 70% t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n biEu
quyCt duqc dC ct t6iita ba (03) irng vi€n;

Cd ddng hoac nh6m c6 d6ng nim gin ru 70% trd lCn t6ng s6 c6 phAn c6 quyAn biiiu quy6t
duoc dC cu r6i da bdn (04) lJng vien.

ttng ci vao HDQT:

Nguoi ing cu thdnh viin, HQi tldng qudn Lri phei la c6 dong nim gir: ir nhir t0% riing so co
phan c6 quyin biiu quyCl. lh6a man liiu chuan rhanh vien HDQT: nguoi mg cu phdi lam
Gi y itng cir (theo mAu dlhh *Zm Thang bdo nb) gii toi C6ng ty de bdo c6o rai Eai h6i
d6ng c6 d6ng.

Thi tgc ring ci, tl6 crl:

C6 d6ng, nh6m cii d6ng_ c6 dn didu kipn nCu tren c6 yeu cdu ung ctl, tlA ct thdnh vi€n
HDQT grii Hd so tqrc tiiip ho,c qua duong Buu di€n vA tru sd C6ng ry tnrdc t6 gid ngiy
16/04/2021 . theo dia chi:

C6ng ty C6 phin MHC

Tlng 18, Tda nhir Gelex, 56 52 L€ D?i Hnnh, Hai Bi Trung, Thdnh ph6 Hn NOi

Hd so ri'ng cri, dd crl bao gdn:

Gi6y ung cu/d6 cu ung vien tham gia HDQT (theo mau ddng tai tai website y! !4b9J!);
So y6u lj llch do fmg viCn tu kiai (mau dinh dAng tai t4i website www.mhc.vn);

Ban sao hqp 1€: CMND/CCCDAIO chiiiu, cdc bing c6p chLmg nhan trinh d6 chuy€n mdn,
trinh d0 ven ho6.

Cdc Hd so dd cn, ring ct vao thanh viCn H6i ddng quan tri duoc gui diin C6ng ty khdng dri
c6c loai ven ban nCu tren dugc xem ld kh6ng hqp 16 va kh6ng duoc dua vdo danh s6ch ung
ci vi€n chinh thfc dC trinh E?i hoi ddng c6 ddng COng ty d6 ri6n hanh biu cn. Ngudi Lmg
ctlde cri thdnh viCn HEQT chiu trech nhi€m trudc phdp luat ve D4i h6i ddng c6 dong v6
tinh trung thuc vd chfnh xrlc crla nQi dung hd so ing cu/dC ci cia minh.

Noi nhin:
- Nhtt K/g;

- HDQT:

- LwW.

TM. HOI DONG QUAN TRI

dry*s
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b,iu b6 sung thdnhizn HDQT nhiQn ki 2020 - 2025 sii ...../2021/TB-MHC
ngay ...... 1..... /2 0 2 I

coNG HdA xA Hor cHfr NGHIA vrpT NAM
E6c l6p - Tg do - Hanh phuc

------o0o-----

GIAY Dt CIJ
TH.\NH I'ITN HOI DONG QUAN TRI

Kinh gi"i: IJQIDoNG QUAN TRI CONG TY c6 PHiN MHc
T6i/Ching tdi ld c6c c6 d6ng, bao gdm:

Sau khi nghi€n crtu cric di€u kiQn, ti€u li€n quan d€n viQc d€ crl thdnh vi6n HQi qudn td
Cdng ty Cd phan MHC n]liQm k! 2020-2025. Tdi/chiLng rdi ni;t tri gQp rodn b6 s6 cd phdn cua chung

t6i duoc li6t kC d trCn dii dd crt:

ung/Ba:.....................

CMND/CCCD/Hq chi6u s,5:...............................Ngiy cip:....................Noi cip:....................

Dia chi thuqng hri:....
'| rini d0 hec van:...... ..........Chuydn ngdni:

Ldrn trng cu vi6n tham gia Hgi ddng quan ti cua C6ng ty C6 phAn MHC nhiQrn k' 2020-2025.

r oucnung ror cam Kel nnung lnong ttn ma to/chung tot cung cap la dung su th?it va cam kel chlu

trdch nhiQm tru6c phap luat va Cdng ty neu co sai sot,

Tran tr9ng.

Ha vd ten

CMTND/CCCD 16

chiiiuEKDN

Noi cap Tuong

duong

% t6ng

so co

pnan co

quyen

bleu

quyi5t

Ki chi
16 hq

t€n,

d6ng

oau (neu

c6)
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. Mi{c

MAU 02

suqg thdnhrieh HDQT nhiQm k) 2020 2025 sd....../202I/TB-MHC
ngdy ....../....../202 I

CONG HdA xA HOI cHiI NGIIiA VIET NAM
D6c llp - Tu do HAnh phnc

-----o0o---

GIAY iN\G CI'
THANH VITN HOI DdNG QU,{N TRI

Kinh gfti: HDQT C6NG TY c6 PHAN MHC
len co oong:....,....,...

CMND/CCCD/HO chi6u si5:.......................Ngdy cdp:...................Noi cdp: .......................

Dia chi thudng tnj:
Trinh d6 hoc v6n: .......................... Chuy6n ngdnh:

Hi6n dang sd hftu:...........................cd phin. tucrng rmg .....................o/o t6ng s6 c6 ph6n c6
quydn biiiu quy6t.

Sau k:hi nghi€n cftu cric tliitu kiQn, deu chuan thanh vien H6i ddng qudn tri, t6i xin tp ring ct ldm
thdnh vi6n Hdi d6ng quan tri nhiCm ki 2020-2025 cua C6ng ty c6 phan MHC.
Ntlu tluoc cdc c6 d6ng tin nhi6m bAu ldm thdnh vi€n H6i <Idng quan tri, t6i xin dem h6t nang l{c va

tam huyCt cia ban than d6 d6ng g6p cho su phdt tden cta C6ng ty cd phan MHC.
T6i xin cam doan c6c thdng tin md t6i cung cdp ld dung su th6t va xin chiu moi tr6ch nhiCm trudc
COng ty c6 phan MHC vd phrip lu{t niiu c6 sai s6t.

Xin tran treng cam on.

, hqdy...... thdng ....... ndm 2021
C6 d6ng ftrg c,&

(k! vd ghi ri hp tOn)
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MHC

MAU 03
CUNG CAP TIIONG TIN

CIRRICULLUM WTAE

Phv k1c II Thiag ts si;96/2020m ATC hSAy l6 thdng I I ada 202A ct)a BA tv.t1g
aA Tai chinh)

(Pronn.leate.l vith the Iom i" Apperdit II, Citctldr No 96/2020m-BTC o, Norenbet 16,2A20 of the Minister af
Fiaonce)

CONG HdA Xi HQI CHO NGHiA VIET NAM
DQc lip - TU do - H4nh phic

THE SOCIALIST R.EPUBLIC OF !'IETNAM
Independence - Freedom - Happiness

...., ngiu.... thdng... ndm....
...., day.... month -... year....

BAN cuNG cAp rHoNG TIN/ crxnicallaM wrAE

Kinh grii: - Uy ban Chung kho6n Nhd nudc;
- So Giao dich chung khorin.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

llHe \iLt1n /Full name:

2/ Gi6i tinl/Sex:

3./Ngdy thang nem siihJDate ofbirth:

4/ Na sinh,trlace of birth:

5/ 56 CMND (hodc s6 hQ chiljy ID cad No. (or Passport No.):

Ngity cdp/Date of issue ........ Na cdplPlace of issue.

6/ Qli;c t! c h/N ationality :

7l Dant6c/Ethnic:

8/Dia chithudng tu t/Petmaneht fesidence:

9/ >O O1QrV I etepnone numDef:

10/ Dia chi email,Email:

1ll TCn ti5 chirc Id di5i tuong cdng b6 thdng tin/ Organisation's kame subject to information disclosure
rules:

12l Chrlc vq hiQn nay t4i t6 chrlc ld d6i tuong c6ng b6 thdng tirV C urrent position in an organizdrioh
subj ect to informatiofl disclosure :

l3l Cdc chric vu hiCn dang nim git t?i td chic khdc/Positions in other companies:

l4i 56CPnirngit:... ...... chidm .................... % vondiiu lQ, tron gdo/ Nunber
ofoltning shares ....... ............................ , accountingfot ....26 ofcharter capital,
ofwhich:

+ Dai dien (ten t6 chrlc IA Nhd nu6c/c6 d6ng chii5n luoc/t6 chuc lAAc) sd hi ./Oti,ning on behalf of
(the State/strategic inyestor/other otgqkisation) :

+ C6 nhan sd hiru,/ Onning by Indtuidual:
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15/ Cac cam ket ndm giit (n€t c6)/Other owning cohhitments (i.f any):

l6l Danh sdch nguoi c6 li€n quan cria nguoi lJ:lai* /List ofafliliated persons ofdeclarant:

* Ngudi c6 li6n quan theo quy dinh t?i khoan 46 DiCu 4 LuAt Chring khoAn ngAy 26 th6ng 1 I ndm
2019.

Affiliated persons are stipulated in Aticle 4, clause 46 ofthe Law on Securities dated 26th Nov 2019.
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l7l Lqi lch liCn quan d6i vdi c6ng ty d4i chfng, qui d4i chring (n6u c6)/Reldted ihtetest t ith public
conpany, public fund (if any) :

l8/ Quydn lqi m5u thuan voi cOng ty dai chug, qu! tlai chung 1n6u c oy Interest in confict with
public company, public fund (if any) :

T6i cam doan nhtng loi khai t€n <lay h driLng sU that, n€u sai t6i xin hodn toan chiu tnich nhiQm
trltdc phie ll.Jlt/ I hereby certify that the infotmation provided in this cv is true and correct and I will
beor thefull responsibility to the lq, .

NGIIOI KHAI /
DECLARANT

(K1i, ghi rd he tAn)
(Signatwe, full nane)
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CONG TY cd PHiN MHc cSNc HOA Xi HQr CHfr NGHiA VrET NAM
Doc Up -TF do-H4nh phtc

QTIY CHT LAM VDC
DAI HOI DdNG C6 D6NG THUdNG NITN NAM 2021

CONG TY c6 PHiN l,ffic
Ngny... thrng 04 nln 2021

QIIY DINII CHIJNG
PhAm vi vt d6i tuqng 6p dung

Quy ch6 ndy 6p dgng cho cu6c hgp Dgi hQi ddng c6 d6ng thudng nien ndm 2021 C6ng ty C6
phdn MHC.

Quy.chli ndy quy itinh: Nguyen tlc ldm viec; Trat tl! Dei hoi; EiAu kiCn tham du Dei h6i;
Quydn vd nghia vg crla: c6 d6ng, ngudi dai dien tham d\t D?i hoi va c6c co quan didu hinh,
girip viec Dai h6i; Phuong fitc bi6u quy6t ve th6ng qua c6c noi dung Dai hoi.
Nguy€n tic lim viQc cia D4i hQi

C6ng kiai, c6ng bdng, ddn chn.

Ddm bdo quyAn vi loi ich hqp phdp cna cd d6ng. C6ng r).
TuSn tht quy dinh cria phdp luat, DiAu lC Cdng ry va Quy ch6 ndy.

TrAt tq Dai hoi

Ngudi tham dlr Dei hoi ng6i tai vi fi phn hgp theo hu6ng dan cia Ban T6 chric.
Kh6ng hft thu6c 16 trong phdng hqp.

EiCn thoai kh6ng de ch6 dE chuOng.

Kh6ng quay phim, ohUp dnh, ghi 6m n6u kh6ng duoc su ddng j cia Chi tea trong thdi gian
Dai hOi di6n ra.

Kh6ng truyiln tin ra ngoai du6i mqi hinh thfo cho d6n k:hi c6 k6t lugn cuQc hgp.

Didu kien tham dVDei hQi

C6 ddng hobc ngudi d?i dian c0a c6 d6ng c6 ten trCn Danh s6ch t4i thdi di6m ch6t danh s{ch
c6 ddng tham du Dai h6i. c6 quyan lham du vi bidu quy6r cric vin dA tai Dai h6i.
C6 d6ng ho4c nguoi dai dien c0a c6, ildng phai xu{t trinh ben 960 CMND/CCCD.4IQ chi6u,
ban g6c Thdng bdo mdi hop. ban gdc giay ty quyen (n6u lhuQc rruong hgp nhin ny quyin
than du D?i hoi).

QUYEN, NGHIA vU cUA cd D6NG/NGIJdI DAI DIEN TIIAM DT' DAI HoI vA
CO QUAI{ DIEU HANH. GIUP VEC D6.I HOI
Tr{ch nhiem cia Chi toe DAi hoi
Eieu hinh c6ng viec cta D?i hoi h ChU t9a.

Quyen h?n vA nhiem vu cia Chi toa:
/ Didu khi6n Dei hoi theo dtng chuqng trinh nghi sq, quy ch6 duqc D?i hoi th6ng qua.
r' Hu6ng d;n cec cd dong theo luen. biAu quydt cec noi dung cia Dqi hOi.

r' C iei quy6t cec vin di phdt sinh tmng su6t quA trinh Dai hoi.
r' TrA ldi nhfing vAn de D3i hQi il6ng c6 <tdng y6u cAu.

r' K6t luan nhiing v6n dA dugc thao luan tai Dai h6i, diau hanh th6ng qua bicn ben, nghi
quyCt cia DAi hoi.
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/ Chi to.a c6 quyen thuc hiCn cdc bien phap cAn thi6t va hgp If d6 didu khirin cu6c hop
m6t cech c6 trat tu, d[ng theo chuong trinh da duoc thong qua va phdn dnh duoc mong
mudn cia da so c6 d6ng/nguoi dei di6n cta c6 ddng dq hap.

v Chi taa D?i.hoi ddng cd dong c6 rh6 hoan hop D4i hQi ngay cd trong trudng hgp da c6
di s6 dai bi€u can rhidt den mor thoi diCm krh6c hoec rhay ddi dia di€m hop trong c6c
trudng hop theo quy dinh cda phap luat vaL Di€u le C6ng l).

" C6c quyen hqn vd nhiem vu kh6c theo quy dinh tai Eieu le C6ng ty.

Trrcb nhien cAa Doan Thu ki
Doan Thu ki la bO phan giip vi€c cho Chi to4 ldm viec theo su di€u hdnh cia Chi toa.
Nhi€m vu cia Doiin Thu ki:
r' Chi chip day di. lrung lhuc roan bo n6i dung diEn bi6n Dai h6i rd nhlng r;n di dd

dusc cdc cd d6ng/nguoi d4i diin cua c6 d6ng rhone qua tai Dai hoi.

"/ So?n DU theo BiCn ban vd Dq thao Nghi quyiit Dai h6i.
r' Tii:p nhan.va chuy6n il6n Chri tga cdc phi6u ding kj phdt bidu cua c6 d6ng/ngudi dai

didn cia c6 d6ngi nhan Lhu. rAi li6u lien quan iten Dai hdi.
/ Thu nhan, beo quen vd glli tdj H6i d6ng qudn tri C6ng ty cdc phii5u d6ng g6p ]i ki€n cLia

c6 il6ng/nglrdi dai diCn cta c6 d6ng tai Dai h6i.

Tr{cb nhiem cia Ban Tham tra tu cdch c6 d6ng vd Ban Ki6m phi6u
Ld b6 phan giip viCc crla Ban T6 chfc vA Chi toa Dai hoi ddng c6 d6ng.

Nhiim vu crla Ban Thdm rra tu cdch co ddng:
/ Tham tra tlr cdch c6 d6ng c6 dn diau kiCn tham gia Dai hoi.
/ Ph6t c6c tdi liQu, Phi6u bii5u quyiit, Th€ bii.iu quy6t cho c6 d6ng/ngudi dai dien cta cd

dOng.

'/ Tra ldi ch6t v6n hoic phdt hi€n c6c v6n dd cin xem x6t vd tu c6ch c6 ddng.
/ T6ng hqp vd brio crio vdi Dai h6i k6t qua tham tra tu cech c6 dOng trudc DHDCD.
t/ Xem x6t viec tuan thi diAu ki6n ti6n hinh cuQc hgp D4i hQi ddng c6 d6ng theo Luat

doanh nghiQp vd Di6u l€ C6ng ty.

Nhi€m vu cta Ban Kiilm phi6u:

" Ki6m sodt vi€c bi6u quy6t c6c nQi dung cta Daih6i.
r' KjAm phi6u. lap biCn ban vd cdng b6 k6t qua ki6m phiiiu troAc chuy6n cho Cht taa c6ng

bd ket qud kidm phieu Fudc Dai hoi.

QulAn, ogbia vg cia cdc c6 d6og rA nguqi dei dietr cia c6 d6ng

Quyin cda cd d,ng/ngtrdi dgi diin ci(r cd dong
Duoc nhdn Phidu bi€u quyer. Thd bieu quy6r. va lai lieu DAi hoi.

Duoc quyCn thAo luan vi bi6u quyi5t t6t ci cric v6n rlA thuQc pham vi chuong trinh Dai h6i.
Dugc tham dF va phdt bi6u truc ti6p tai Dai h6i theo sg didu hinh crla Chrl roa hoic ghi y
ki€n vdo phi6ud6ng g6p.j ki6n gui Ban T6 chfc Dai hQi. V ki6n d6ng g6p bing vdn ban c6
gid tri nhu i kien phdt bieu tryc tiep tai Dei hoi.

D6n hqp ding gi4 trong huong hgp it6n hqp muon van c6 rh6 deng ki rham du va thqc hiCn
bi6u quy€t ngay nhtmg Chri toa.kh6ng.c6 hrch nhipm dnmg Dgi h6i dii c6 d6ng dCn mudn
ddng ki. HiCu luc cia c6c dot biiiu quyiit da ri6n hanh tnr6c d6 kh6ng bi inh hudng.

Nghia vy cia ci lang/ngniti dgi di(n cia ci ling
ruan tnu \2uy cne tam vrgc cua u?t nQt.

Khi mu6n phdt bi6u, thao luan tai Dai h6i, c6 dOng/ngudi dai di€n cta c6 dOng phai tuan rhn
s\r dieu hdnh cria Chrl toa Dai h6i. N6i dung phdt bieu ngin gon, sfc tich, tr6nh tring lep,
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tap trung vio nhing n6i dung trong tam can bao d6i phi hqp vdi n6i dung chuong trinh
nghi su da dLtoc Dai h6i th6ng qua.

Di€n f ki€n vdo Phi6Lr bi6u quytit ve n6p tai cho Ban Kiem phi6u tai Dai hdi.

Tuanlhi slt diiiu hdnh cila Chi toa vd Ban To chric Dai hoi, klong c6 hanh dong can tro,
gay r6i hodc gay mat trat rq Dei hoi.

NHtNc NGUytN TAc vt Briu euytr rHONG euA cAc vAN Di, T4r DAr
HqI
Bi6u quy6t Uing phuong thr?c thu Phi6u bi6u quy6t

C6c ngi dung bi6u quyiit bing phLr<rng thtc thu Phiiiu bidu quy6t

Thdng qua ciic Beo c6o:

o Beo c6o crla Hoi d6ng quan tri vC quan tri vd kCt qua hoat d6ng c0a H6id6ng quen
tri nem 2020 ve phuong huong, nhiem vq ndm 202l;

o 860 ciio cria Ban diiu hdnh vA hoat dong SXKD nam 2020 va dg ki6n kil hoach
SXKD ndm 2021;

o Biio c6o crla Ban kidm sort nAm 2020 vd phuong hu6ng nhiem vu nAm 2021;

Th6ng qua To trinh 860 c6o Tai chinh nem 2020 da duoc kiAm rodn (bao gdm 860 c6o Tdi
chinh riCng ndm 2020 vd 860 cdo Tai chinh hgp nhir nam 2020 da duoc kiem to6n) vd
phuong dn phan ph6i lqinhuan ndm 2020;

Th6ng qua Td trinh lya chon C6ng ty ki€m to6n doc lAp cho nim tdi chinh 2021;

Th6ng qua To trinh chi tra thir lao thdnh vien HQi ddng qudn rri. Ban kidm sodt nam 2021;
Th6ng qua Td trinh ban hdnh Di€u 16 moi;

Thdng qua To lrinh lhong qua Quy chi ndi b6 vi qudn rri cong ry:
Th6ng qua To trinh thOng qua Quy ch6 hoat d6ng clia HOi ddng quan fi;
I hong qua To trinh lh6ng qua Qu) che hoat ddng cia Ban kiim soiir.

Cdch thfc bi€u quy6t

M6i c6 d6ne/ngudi dai diCn cta c6 d6ng duoc phdt 0l (mor) Phiiiu bi6u quy6t (miu rring),
ghi rO tCn/ho tCn.c6 d6ng/ngudi dai diCn cia c6 d6ne, s5 CMND/CCCD/H6 chiedma s6
DKDN, s6 c6 phan biCu quyCt, ma s6 c6 d6ng/ma s6 d\r hap, clic n6i dung bieu quler va
dugc d6ng dau treo cta Cong ty C6.phan MHC tei g6c trCn ben trAi. M6i ngi dung bi€u
qu)6t co 3 o d€ co ddng lua chon 1/ li6n bieu qu5et bao gom:

o 6 bii-u guylt nin rhanh

a 6 bi6u quy't Kh6ng t'n thdnh

a u Dteu quyet Akong co y Kten

Kli bi6uquytit trmg n6i dung, c6 d6ng/ngudi dai di6n cia c6 d6ng dq hap th6 hiCn y kidn
biiu guyet \T(in thAnh hoac Khong tdn thdnhholLc Kh6ng c6 i' kiiln) beng cach d6nh d6u (x)
\ao 0l trong 03 6 biiu quy6l. kj va ghi rd ho tin rao Phiiu bidu qu56t de nop cho Ban Kidm
phiiu. Noi dung bieu quy6t khong hqp lC Id n6i dung md c6 dOng/ngudi d9i dien cria c6
ddng kh6ng d6nh d6u rdo d bi€u quy6r ndo ho{c ddnh diu vao nhiiu hon mdr 6 bi6u quyer
ddi vdi cing ndi dung bieu quy€t d6. N6Lr Phi6u bieu quyeL hop li c6 mdl hoac m6l so noi
dung bi6u quy6t khdng hgp lQ thi cdc nQidung hop l€ cdn lai vin ilugc tinh vdo k6t qud biiu
quyCt d6i vdi ndi dung hqp le d6.

Phiiiu bi6u quy6t li kh6ng hoD lC trong cdc ruong noD sau:

o Phiilu bi€u quyiit kh6ng theo mau do Ban Io chuc Dai hoi phrir hanh, khong duoc
ri6ng ddu C6ng ty;

o Phitiu bi6u quyiit lich, niit hoac c6 vi6t them b6t kj, ky hieu ndo khdc;

o Phi6u bi6u quyiit kh6ng duoc c6 dong/JAi dien cia co dong dv hop ki va ghi 16 ho
ten;
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o Phi€u bieu quyCt b! g?ch x64 sia chta;
o Phitiu biiiu quy6t c6 tAt cA cac noi dung bi6u quyiit khdng hqp lC.

ViQc nQp Phi6u bi6u quydt duqc bit dlu tt klli c6 hiQu lgnh cria Chri tqa D?i hoi hodc dai
dipn Ban ri6m phitiu va l6t ttrric ttri gan xi6m phi6u thu h6t Phi6u bidu quy6t ciia cdtong
dr,! hap ho4c sau muoi (l0l phnl k6 ln thdi didm ChLi toa ruydn b6 bir <liu rhdi gian bd
phi€u, riy thuoc vao thdidi6m nao dCn rrudc.

Truong hqp c6.d6ng/ngudi d?i di€n cta c6 d6ng c6 ydu ciu ddi lqi Phi6u bi6u quy6t do bi
ni!h, n6t, so su6t vi6tlhCm c.ic ky hieu len Phi6u Ui6u quy6r, niu c6 d6ng/nguoi dai diCn cna
c6 d6ng chua bd phi€u vi clua het thdi hqn bd phieu, dugc quyen tryc ti6p gap Ban Ki6m
phi6u rra l9i Phidu biiu quy6t dn nhen d6 ddi l;y Phieu biiu quy6r mdi nhim d6m bdo quyAn
Igi crh c6 d6ng. Ban Ki6m phi6u tfp hgp cdc Phitiu bi6u quy6t ci gui l4i Chn toa D?i h6i.
Ban Kiern.phitiu c6 tnich nhipm thu Phi6u bi6u quyrit. kidm phi6u bi6u quy6t, lap biCn ban
k€t qui ki€m phi€u vd b{o cao hu6c DAi hdi. Mai khidu nAi ve ket que bidu quyet se dugc
Ban Ki6m phiiiu xem x6t ve giai quy6t ngay tai Dai hoi.

Bi6u quy6t bing ptuung thrir gio The bi6u quy6t
Aic n6i dung bidu quyk biing phtong thtc gio Ihi bidu quydt

Ttdng qua nhdn sg Dodn ch0 tich va Ban Ki6m phidu:

Th6ng qua Chuong trinh Dei hoi;

Thdng qua Quy che lem viQc Dai hQi;

Th6ng qua Td trlnl mi6n nhi€m thdnh vien HOi ddng quan t{ do c6 don nr nhiQm vi biu b6
sung thanll vien Hoi d6ng quan trinhi€m kt 2020-2025;

Th6ng qua Quy ch6 biu crt thdnh vien HOi ddng quan h!;
Th6ng qua Bi€n ban Dai h$i ddng c6 ddng;

Thdng qua Nghiquy6r Dai hdi ddng cd ddng.

LACn IhtC DrcU AUVet

t{6i c6 AOne/ngudi aai dien cna c6 d6ng tharn dlr D4i hoi ddu iluqo phAt mot The bi6u quy6t
(mdu xanh) dr)ng dC bi€u quy€t nhfrng nQi dung.tai Muc III.l.2.a ben tren. ThC bieu quy6t
ghi rO tenfto.ten 16 d6ng/nguoi d?i dien cda c6 d6ng. s6 CMND/CCCD/Ho chidu/ma s6
DKDN. s6 c6 phrin bieu quydt. ma s6 c6 d6ng/ma s6 du hep ve duoc d6ng d6u treo cria
C6ng ty C6 phan MHC t?i g6c hen bCn trei.

Cd d6ng/ngudi d?i dien cta c,5 d6ng bi6u quyit bing cach gio ThC bi6u quy6r flrin
lhanh,4(h6ng tdn,thanh,Khdng c6 y ki6n) cho trmg nQi dung..D6i voi c6c v6n dd bi6u quy6t
beng gio The bidu quy6t, c6c c6 dong/ngudi dai dien cia c6 d6ng gio cao ].h€ bi6u quy6t
oia minh len kAi duoc Chi tQa hdi. Theo rg diau hani c0a Chn ta4 ceo cd ddngnguoi dAi
dien c0a c6 d6ng ,rrl /r.ir, sc giq Thi bidu quy6t l6n nudc. li6p sau dd c6 dong/nguoi dai
dien cia c6 ddng llrdrg tdn hAnh ho4c Huing c6 i kin se lini, luo1, giq Thd bieu quyet.

C6c huong hqp vipc bi6u quy6t bang Thd bi6u quy6t cta c6 d6ng/ngudi dqi diQn cia c6
d6ng duoc coi h kh6ng hgp lC:

+ C6 d6ng/d4i diQn cria c6 ddng kh6ng gio Th€ bi6u quy6t trong ci ba lin bi6u quy6t rAz
thdnh. Kh6ng tdn thdnh hoQc Khdng cd j' kiin cia mot van dC.

+ C6 ddng/dei dien cta c6 d6ng gio cao Thi biiu quy6r nhidu hon mor (0t) lln kni bidu
ouvet m6t ven d6-

Ban Ki6m phi6u theo d6i, lap biCn ban k6t qua bii|u quyiit va bro c6o tru<ic D4i hQi.

Bi6u quy6t bAu thtdh vieD HOi dd_rg quen tri: Vi6c bi6u quytit bdu thdnh vi€n HQi ddng
quan tri duoc thuc hiQn theo Quy chC bau thenh vi6n HQi d6ng quin fi.
DITU KIEN TH6NG QUA cAc vAN DT xIN V KITN c6 D6NG TAI DAI HOI
MOt (01) c6 phAn ph6 thOng tusng duong v(ii m6t (01) phi6u bii3u quy6t.
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l.

Cec quy6t dlnh cna D?i h6i <ldng c6 tl6ng li€n quan d6n loai c6 pliilu vi s6 tugng c6 phii:u
duoc chdo bdn; viCc t6 chfc lai hay giai th6 doanh nghiQp: thay d6i ngdnh, nghd vd linh vgc
kinh doanh; thay d6i co c6u t6 chrlc quin ly COng ty; du dn diu tu, mu4 ban tei san c6 gid
tri tir 35% trd tCn t6ng gi6 tri tdi san cta Cong ty tinh theo Bdo cao tai chinh ky gin nh6t
duo. c th6ng qua k:hi c6 tn 65% trd l€n t6ng sd phi6u bidu quydt cdc c6 d6ng c6 quyAn bi6u
quy6t c6 m4t t4rc ti6p holc thdng qua d?i dien duo. c iy quyan c6 m4t tai cudc hap D?i hoi
ddng cd ddng. C6c qu)et dinh v€ cdc van d€ cdn.lai se duoc thdng qua.khi c6lrdn 5070 t6ng
sd phiCu bieu qu)Ct cia cdc cd d6ng c6 quyen bidu quydt c6 mlt trFc liep hoAc rh6ng qua dei
di€n ilugc iy quy€n c6 mat t?i cuoc hop Dai hoi d6ng c6 il6ng.

cAc QUY DU.IH KHAC
Ngoai viec thao luan t?i Dai hoi, c6c c6 il6ng/ngudi d?i dien cia c6 d6ng c6 th6 eui phi6u
d6ng g6p i ki6n va HOi ddng quan tri Cdng ty. Phi6u d6ng g6n ! ki6n nay c6 gi, tri nhu bei
phet bieu trqc tiep t4i D4i hQi. C6c phi€u rl6ng g6p y ki6n.nay sC dno. c HQi d6ng qudn tr!
xem x6t va fi6 ldi c6 d6ng vqi phuong thric thich hqrp (n6u cAn).

Ch0 t9a- Doan Thu kj..Ban Thim tra tu cdch cd d6ng vi Ban Kidm phi6u. cdc co
d6ng/ngudi d?i dien cta c6 dOng chdp hdnh dring Quy chi, lam viec cta Dai hoi.

Ch6 Ai ep dvng: Tnrdng hgp ce nhan ndo vi phqm Quy ch6 ndy s€ b! mdi rdi k.h6i DAi hoi.

Quy ch6 ndy c6 hiCu lqc ngay sau kii tllrgc D?i hoi bi6u quyiit th6ng qua.

TM. II9I DONG QUAN TRI
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CONG TY CO PHAN MHC CONG HOA XA HOI CH(I NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tr.r do - Hqnh phric

Ha N6i, ngAy) {thang}+ndm 202 t

BAo cAo HOAT DQNG HOI DdNG QUAN TRI
coxc rAc euAN rRI coNG ry

NAM 2020 vA pHtIoNG HrldNc, NHIEM vU NAM 2021

Kinh grtoi: D,!,I HQr DdNG C0 DoNG THTIONG NrtN 2021

A - HQi ildng qu6n tri:
I. Thdnh phdn:

Thdnh phen H6i d6ng qunn tri C6ng ty Cd phan MHC (HEQT) nAm 2020, cu th6
nhu sau:

1. OngPhamB6Huy Chn tich HEQT

2.6ngL€Vi6tDnng Thdnh vi€n HDQT

3. BdNguy6nTriUy6n Thdni vi€n HDQT

ll. HoSt dQng cira HQi ddng qudn lri :

l. Cic cuQc hgp cria HQi tldng quin tri:

2. Ho4t tlQng gi6m srit cia HDQT tl6i v6i T6ng Gi6m tl6c:

Thuc hidn theo quy dinh cua I udl doanh nghidp. Didu ld Cdng g r a Nghi quy er cria
Dai h6i ddng c6 d6ng, HOi ddng Quan tri thudng xuy€n thgc hiQn vi6c ki,3m tra gi6m srit
tinh hinh thuc hi€n nhi6m vq cia Ban Tdng Gi6m d6c vd mgi mAt, trong d6 chri trgng
d6n d6c cdc hoat tlQng du6i ddy:

* Chi tl4o Ban Didu hanh ph6i hqp td ch'ic thdnh cdng DAi hQi ddng c6 d6ng thudng ni€n
ndm 2020 vdo ngdy 28/04/2020.
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stt Thjrnh vien HDQT Chri,c vg 56 bu6i hqp
HDQT tham d{

Ti lC than
dF hap

Lf do kh6ng
tham drf hqp

6ng Pham Bd Huy Chi tich 100%

2 ong LC Vi€t Diing Thanh vien 100%

3 Bd Nguy6n Tri Uydn Thdnh vien t00%



i' Gi6m srit tinh hini ho4t dQng kinh doanh cia cdc c6ng ty Thdnh viCn vd C6ng ty me.
* Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh cia Cdng ry:

- PhC duyet k6 hoach tdi chinh nnm 2020.

- Tai cdc phien hop dinh kj hdng quy vA bdl lhulng. HDQ I dinh gid rd ri6n d6 rhLrc
hi6n lheo kd hoach vd rhong qua cdc Bdo ciio Let qud kinh doanh quj.
* ci6m s6t viCc g6p viin vd chuyiin nhugng cdc khodn ddu tu.

3. CAc Nghi quy6tQuy6t dinh cta H6i.ldng qu6n tri trong nim 2020:

f
c(

c

x

TT 56 Ngtri quy6tl quy6t ainl Nciv Noi dung

0r/2020,NQ-HDQT-MHC 04/0t /2020 Co cau danh muc dau tu thenq U2020

2 0212020NQ-HDQT-MHC 09101D020 Co c6u danh mqc b6 sung ddu tn th6ng l/2020

3 r 0A/2020/NQ-HDQT-MHC 03/02/2020 Ph€ duyet co ceu danh muc dau tu T2l2020

4 r 0B/2020/NQ-HDQT-MHC 07 /02/2020 Phd duyit co ciu ngu6n von rrong 12,2020

5 l6A'/2020iNQ-HDQT-MHC 02/03/2020
PhC duyet co cdu lai ngudn v6n trong th6ng
3t2020

6 l7B120204JQ-HDQT-MHC 09t03/2020
Ph€ duyet vi€c co cau lai danh muc ddu tu b6
sung trong theng 03/2020

'7 r 8/2020/NQ-HDQT-MHC t0/0312020 I hong qua viec rriiu ldp DH DCDl \ 202

8 20l2020 Q-HDQT-MHC 13/3/2020 Bd nhiim nguoi phu lrdch qudn tri cdng l,

9 28/2020/ NQ-HDQT-MHC 25/312020
Phe du)et phuong 6n co ceu. lai ngudn von
trong thdng 3 tai Cty TNHH Dau tu marina

IO 29Al2020iNQ-HDQT-MHC 01/04/2020
PhC duyet viec co cau danh muc deu tu trong
th ng 04/2020

u 30/2020/NQ-HDQT-MHC 0t/04t2020 Chim dut Lly quydn ngudi dai diCn v6n tai Cty
TNHH Dau hr Marina

t2 3 r/2020AIQ-HDQT-MHC 01/04/2020
86 nhi€m. iy quy6n nguoi dai dien vdn rai Cty
TNHH Eeu tu Marina

13 32,33l2020/NQ-HDQT-MHC 16/04/2020
Mi6n nhi€m vi 86 nhi€m K6 to6n truong,
Ngudi duoc iy quyen CBTT, Nguoi phu tr6ch

Quan tricia Cong ty

t4 36/2020NQ-HDQT-MHC 28/4/2020
Biu chri tlch HDQT vn b6 nhiem nguoi Dai
diCn phep luat c6ng ty

37Al2020NQ-HDQr-MHC 04/05/2020
Phe duyot viec co ceu danh muc dau tu trong
th'ng 05/2020

t6 39/2020/'NQ-HDQT-MHC 02/06t2020
Phe duyet viec cq cau danh muc dau fi trong
thens 06/2020

t7 40/2020 Q-IrDQT-MHC 15/6/2020 Nghi quy€t thinh ldp Cdng ty CP MHC Land

18 41l2020NQ-HDQT-MHC 30/6t2020
Nghi quyet ve viec thay il6i thAnh vien Cty
TNHH Dau tu Marina

)9 42l2020n\lQ-HDQT-MHC 07 /06/2020
Th6ng qua viCc g6p thCm v6n vAo Cry TNHH
Ddu tu Marina



20 4J12020,NQ-HDQr-MHC 07 /06t2020 Th6ng qua vi6c d6i ten doanh nghiep

2l 43Al2020NQ-HDQT-MHC 0t/07 /2020
PhC duy€t co cau danh muc deu tu trong theng
07 /2020

2) 43Bl2020NQ-HDQT-MHC 02/07 /2020
Ph€ duyet phrong 6n co cau lai ngu6n vdn
trong theng 07/2020 tai Ct1 T\HH Diu ru
manna

23 43Cl2020/NQ-HDQT-MHC 0'7 /0'7 /2020
PhC duyet cd ceu danh muc dau tu trong thrng
07 /2020

43Dl2020NQ-HDQT-MHC l4/07/2020 PhC duyet co cau danh muc dau tu trong th6ng
0712020 (B6 sun'r)

4412020/t,rQ-HEQT-MHC 31/',1 /2020 Ngh! quytit miSn nhi6m vi b6 nhi€m TGD

26 44Al2020A{Q-HDQT-MHC 03/08/2020
Phd dutet ohuon,r dn cq ciu lai nsuon vdn
trong theng 08/2020 t4i Cty CP deu tu MHC

27 448/2020n\lQ-HDQT-MHC t0/08t2020
Phe duyet co cau danh muc dau tu trong thdng
08/2020

28
44Cl2020/NQ-HDQT-MHC 12/08/2020

Phe du)et phuong dn co c;u lai nguon von
trong th.ing 08/2020 tai Cty CP diu tu MHC
(86 sung)

29 44Dl2020/'r\Q-HDQT-M HC 17 t08/2020
Ph€ duyQt b6 sung vi€c co ceu danh muc d6u
tu trons th6ns 08/2020

30 4512020/NQ-HDQT,MHC 3118/2020 Nghi quy6t mi€n nhi€m vi b6 nhi6m TGf

3l 46/202ONQ-HDQT-MHC 07 /09/2020
PhC duy€t phucmg 6n co cau l?i ngu6n v6n
trong theng 08/2020 cia c6ng ty me va Cty CP
dau tu MHC

46A12020/NQ-HDQT-MHC 08t09/2020
Th6ng qua vidc thu l?i khoan ti6n det coc d€
mua c0 phan

33 468/202olNQ-HDQT-MFrC 10/0912020
Th6ng qua vi€c thu lai krhoen tien dat coc dC

mua c6 phan

34 46Cl2020/NQ-HDQT-MHC t1/09/2020
Th6ng. qua vi€c thu lai kloan ti€n d?t coc dC

mua co phan

35 46Dl202O/NQ-HDQT-M HC 12t09/2020
Th6ng qua viec thu lai khoan tien ddt coc de
mua c6 Dhin

36 47l2020NQ-HDQT-MHC t4/9/2020
Th6ng qua chi truong mua b5n nhf,n chuydn
nhuqng BAt d6ng san

37 47Al2020nrQ-HDQT 14/9/2020
Th6ng quan chri trucmg chap thuan cho MHC
Land mua, nhdn chuy6n nhuqng BDS

38 47Bl2020NQ-HDQT-MHC 16t09/2020
Phe dulit phtrong fur co c6u lai ngudn ron
lrong thang 09/2020 cua cong l\ me vd Cty CP
diu iu MHt

39 47Cl2020NQ-HDQT-MHC t7 /9/2020
Chuy€n nhugng c6 phan cLia c6 d6ng, mi6n
nhidm va bd nhidm thinh ri6n HDQT cria
Cdng ty CP dau tu MHC

40 48/2020/l'lQ-HDQT-M HC 18/9/2020
Thdng qua chi truong brin torin bd phAn von
g6p cia cty tlanq sd hiru tai Wal,em

4\ 4ql2020/NQ-HDQT-M HC ol/t0D020 PhC duyet phuong dn co cdu lqi ngu6n v6n
trong theng l0/2020 cta Cty CP dau tu MHC

49Al2020/NQ-HDQT-MHC 05/10t2020
Phe duyet phuong 6n co ciu lai ngu6n vdn
trons thAns l0/2020 cia cdns ty me vd Ctv CP
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dau u MHC

49Bl2020/NQ-HDQT-MHC 08/10/2020
Ph€ duyet vi€c co cAu danh muc dau tu trong
thdns I0/2020 (86 sune)

44 4OC/2O2On.iQ-HDQI-MHC 09/ t0/2020
PhC duyet phuong 6n co cdu lai ngu6n v6n
trong thdng 10/2020 tli Cty CP dau tu MHC
(86 sunc)

49El2020/NQ-HDQr 15t10/2020
PhC duyQt phuong 6n co c6u lqi ngudn vdn
trong theng 10/2020 cia C6ng ty cd phdn
MHC Land

46 50/2020/NQ-HDQT-MHC 2t /t0/2020 Tb6ng qua viec vay v6n ngan hdng d6 mua
sdm tei sen c6 dinh cia c6ng ty.

47 s r /202oiNQ-HDQT-MHC 2t /10/2020
PhC duyet phuong 6n beo lenh khoan no cho
c6ne ty con - MHC Land

48 52l2020NQ-HDQT-MHC 2/t t/2020
Phe duy€t viCc co ceu danh mqc deu tu trong
Ihans ll/2020

49 52Al2020NQ-HDQT-MHC 3/t | /2020
Ph€ duyet phuong 6n co cdu lai ngu6n von
trong th6ng I l/2020 tai Cty CP d6u tu MHC

50 53/2020 Q-HDQT-MHC 9n 1t2020
Phd duvdt phuone dn co ciu lai neuon von
rrons th6ns I l/2020 tai ctv cP dau ru MHC

il 53A/2020i'l.lQ-HDQT-MHC t0/11t2020 Phe duyQt phuong 6n co cdu lgi ngudn v6n
trong rh6ng l1/2020 tai Cty CP diu ru MHC

52 54/2020/NQ-HDQT-MHC 20/11/2020
Phd du1(t phuong dn co ciu lai ngudn v6n
trons th6ns I l/2020 rai Cty CP dau tu MHC

53 54A12020/NQ-HDQT-MHC 2!t1/2020 l nong qua pnuong an oar coc mua co phreu

54 55/2020/NQ-HDQT-MHC 25/t 1/2020
Phe duvdt Dhuons dn co cau lai neuon \on
rrong th6ng I l/2020 rai cry cP dau tu MHC

55 56/2020n\Q-HDQT-MHC 26/11/2020
Phe duyet phuong 6n co c6u lqi ngu6n v6n
trong th6ng I l/2020 tai Cty CP dau ru MHC

57l2020NQ-HDQT-MHC 13/11/2020 Cri ngudi dai di€n v6n tai Wallem VN

57 5q/2O2O/NQ-HDQT-MHC 07 /t2/2020
Th6ng qua chLi tr|rqng mua bdn Bat d6ng sen
tai du iin Aqua Riverside City.

JX 60/2020NQ-HDQr-MHC 07 /1212020
Phe duyet phuong ,n co cau l?i ngudn vdn
trons thdns 1212020 tai Cty CP dau tu MHC

59 6ll202oi,].iQ-HDQr-MHC 10/12/2020
Phe duyet vi6c co cau danh muc dau tu trong
that\E 12/2020

60 6 l A/202oiNQ-HDQT-MHC 14/t2/2020
PhC duyet vi€c co cau danh muc dau tu trong
thdng l212020 (86 sune)

6l 6212020n IQ-HDQT-M HC l8/l2l2u0 Phe duy6t vi6c co cau danh muc dau tu trong
thdns l212020 (86 sune)

62 63/202O/NQ-HDQT-MHC t9/t2/2020
PhC duyet phuong 6n co cau l?i ngu6n v6n
trong thiing l2l2020 tai Cty CP dau tu MHC

TI
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III. Thri lao hQi tl6ng quen tri

- Chri tich HDQT nhAn thi lao vdi mfc 15 tdeu d6ng/rhring, c6c thdnh vi€n HDQT
nh6n lhir lao roi mLrc 8 tridu ddng/ngudi/rh6ng {lheo Nghi quydr Dai hdi ddng c6

d6ng thudng ni6n nnm 2020).



- Tdng mr?c thir lao cta IIDQT duo. c tiri vdo chi phi kinh doanh crla C6ng ty theo

quy dinh cia Ph6p luat vd thu6 thu nhep doanh nghiQp.

B - Dtuh gii tinh hinh ho?t alQng cia C6ng ty:

l. Cric c6ng viQc de thqc hien :

- Theo k6 hoach tdi chinh duo. c D4i hqi ddng cd d6ng thuong nidn nim 2020 th6ng
qua, C6ng fy vuqt chi ti€u vd tting doanh thu (dat 139 ry ddng. rang 15,83% so vdi
ki! ho4ch) nhrmg kh6ng d4t chi ti€u vd loi nhu{n sau thu6 06 1,17 ti ddng, gidm

112,92% k6 ho4ch). Dgi dich Covid-l9 da t6c.lQng vi anh huqng m4nh m€ d6n

m9i mit kinh t6 - xA hoi cta c6c nudc va tren toin thd gioi trong d6 c6 ViQt Nam

dAn d6n sU gidm srit ve hiQu que trong hoat <l6ng diu tu tdi chin} vd kinh doanh

v{n tdi (hai linh vuc kinh doanh chri y6u cia C6ng ty).

- T-lfing 6/2020, C6ng ry da thanh lAp C6ng ty con - Cdng ry Cri phAn MHC Land
vdi s6 v6n di6u l€ ld 68 tf ddng (C0ng ty ho4t dQng trong linh vuc dlch vu kinh
doanh b6t dQng sdn, trong <16 MHC s& htu 99% c6 phan).

- Thitng 7/2020, C6ng ry da thuc hien vi€c tnng v6n di,iu 16 tu 120 tj ddng 1en 198

$'ddng tai Cdng D con Cdng ty CO phan diu u wHC.

- C6ng ng vdi T6ng C6ng ty Ltng LO (c6ng trinh De chin s6ng Dung Qu6t): dt5n

thor diem hien tai. Cong ry da lhu hdi hdt liodn c6ng ng ndy.

C - Phuorg huring nhifm vg nim 2021:

MOt s6 mUc tiCu vd nhiQm vg chri y6u cria C6ng ty trong giai do4n 2021 cg thd nhu sau:

1. Vd dinh hu6Tg chi6n luqc:

Ti€p tuc duy td dlnh huong C6ng ty ho4t dQng trcng linh vgc dlch vu kinh doanh b6t

d6ng san, aliu tu tdi chinh vd kinh doanh tong linlr vgc van tei - logistics. Md rdng th€m

cric ngdnh nghd kinh doanh mdi: san xu6t hdng tieu dirng, ..., tim ki6m c6c co hQi ddu tu
vdo nhfng c6ng ty c6 tri6n vong phrit tri6n, uu tiCn nhling c6ng ty cing ngdnh nghi.

2. va Tif chinh:

Ki5 hoach tai chinh nim 2021 v6i c6c chi tieu co ban nhu sau:

Don vi tinh: tit d6ng

Chi tieu
Doanh thu

hq? oh5t

Lqi nhuin tru6c thu6

TNDN hqp nh6t

ulch vu klnh doanh bat dong san 100 35

Hoet dong dau tu tdi chinh vd kinh doanh khric 200 65

Tdng s00 100
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3. VA t6 chtu: Tifo tuc nang cao chit lugng quin hi C6ng ty; hoan tli6n bO m6y t6
chrlc, xdy dlmg tlQi ngn c6n bQ c6 ndng lgc, nhiQt tinh gin b6 leu dai voi C6ng ty.

Tr€n <ldy li b6o c6o ho4t dong cua HEQT COng ty trong ndm 2020, ki5 hoach ntrm

202 1 . Kinh trinh DIIDCD C6ng fy C6 phdn MHC xem xdt, phe duyQt.

Tr6n trgng cfun on!
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CONG TY C6 PHAN MHc
********

CONG HOA xA HQI cHi' NGHiA VIET NAM

Ddc Lap - Tu Do - Ilanh Phic

Hd NQi, ngayilfuhdng 04 ndm 202 I

BAo cAo
x6r quA no+r D9NG sAN xuAr KrNH DoANH NAM 2020 vA

rco uo4cn s.{rv xuAr KrNH DoAt\tH N.f,M 202r

Kinh thra: Cic Quy vi C6 ddng vi Toin th6 D?i hoi

Ban Di€u hdnh COng ty C6 ph6n MHC kinh trinh Dai hoi ddng c6 d6ng 860 a6o

k6t qui hoat d6ng san xu6t kinh doanh nim 2020 vd du ki6n k6 ho4ch sdn xudt kinh doanh

nim 2021, cg th€ nhu sau:

I. T6ng quan tinh hinh hoet atQng cia COng ty
D4i dich Covid-I9 di6n ra tu cutii nem 2019 cho d6n nay da t6c dong vd 6nh hudng

m4nh m€ d6n mgi mdt kidr t6 - xd hQi cria c6c nu6c vi hen toan th5 gi6i. ViCt Nam ld m6t

qu6c gia c6 nAn kinh tii md n€n ctng kh6ng nim ngodi r4c dQng cia dich bQnh ndy. Eai

dioh Covid-Ig t6c dQng x6u d6n hdu h6t cric nginh, linlr vrlc gey ra nhnng he luy t6i hoat

tlQng srin xu6t, dlch vg, ... Ti lC th6t nghiQp d mr?c cao, c6c doanh nghiep ngring ho4t

tl0ng, ph6 sAn tdng cao. Tbng truong GDP cia ViQt Nam tong ntun 2020 d4t 2,91%

nhung td mirc t6ng tuong thdp nhSt cria thepky 2011-2020. C6ng ty Ci5 phan VIUC ctng

kh6ng nim ngodi sq rinh hudng chung tl6, nim 2020 Cdng ty tQp chung vdo c6c nhiQm vg

chinh ld tii5p tirc dAy manh ho4t dQng khai th6c kinh doanh hong linh vgc van tai -

logistics vd rlAu tu tdi chinh theo <linh huong ph6t tri6n dd tlugc Dai hQi ddng c6 rt6ng

thudng ni€n ndm 2020 th6ng qua.

II. K6t qui sin xu6t kinh doanh nim 2020

Hoat d6ng cria MHC trong nam 2020 v6n bao gitm cic linh r.gc chinh: vin tai - logistics

vd dau tu tdi chinh. k61 qu6 nhu sau:

ffi,,
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EW: Tj, d6ng

TT CHi TITU
DON VI
TiNH

THTI. C HIDN

2019

THrI. C HrpN

2020

cAc cHi rrfu HOP NHAr

I T6ng tdi sdn T! d6ng 7 53,35 869,08

2 Doanh thu thudn T| d6ng 33,43 22,'7 6

3 T6ng doanh thu (*) Tj d6ng a) q? 139,00

4 Loi nlu{n sau thud Tj diing 9,05 (1,17)

B cAc cHi TITU cUA CONG TY ME

Tdng tdi srin Tf ddng 691,1 1 568,03

2 Doanh thu thudn r y oong 5,92 2,16

3 T6ng doanh thu (*) Tj ddng 60,84 83,43

4 Loi nhudn sau thu6 Ti dong t7,58 1,18

"
i]G TY

2 HAN

I- --<rI:!ry
* T6ng doanh thu bao g6m doanh thu HDKD chinh, doanh thu HDTC td doanh thu khdc

Trong ndm 2020, tiing doanh thu hqp niit crla MHC dat l19 tj d6ng, tdrll 4g,5gyo so

vdi v<ii mric 92,92 $ ddngndrn2019. Lgi nhu{n sau thui: hqp nh6t cria MHC ld -1,17 ti
tl6ng, gidm 112,92%o so vdimtc 9,05 tj tl6ng cria nim 2019. T6ng doanh thu c6ng ty me

dAt 83,43 bi ddng, tdng31,l3 % so v6i v6i mfc 60,84 tj'ddng nnm 2019. Lgi nhu6n sau

rhud dar | - l 8 tj' ddng. gidfn 93.28% so \ oi muc 17.58 ry ddng ndm 2019.

1. Vin tii - Iogistics:

Mang V{n tii - logistics g6m hoat tlQng kinh doanh DQi xe container ve xe nang

cta C6ng ty TNHH MTV V{n tii vd Dich vu Hdng hdi H6i Phdng (Ma na Hai

Phdng). Nnm qua, hoAt dQng ctia Marina Hrii Phdng ghi nhan doarl thu 20,60 ti
d6ng, lgi nhu6n sau th6: -0,83 nj ddng. Nguydn nhdn chi ydu do dLnh hudng cia dai

dich Covid-19 t6c dong tryc tiep toi ho4t ddng dich vu v5n t'di - Iogistics c6ng v6i

sq canh tranh kh6c liCt cia ngdnh van tei tludng bQ; dich vg ndng h4 va vdn chuydn

trong Cang.



2. DAu tu tii chinh:

Hoat dQng dAu tu tdi chinh trong ndm 2020 ghi nhan doanh thu dat 110,2 ti ddng.

Lgi nhuan cia hoat dQng dau tu tdi chinh d4t 5,42 ty ddng.

III. K6 hoSch tri6n khai c{c hoet itQng vi K6 hoqch kinh doanh ndm 2021

1. Dlnh huring phit hi6n cia C6ng ty

C6o muc tieu chri yiiu cria C6ng ty: Ti6p tua duy tri <tinh huong C6ng ty hoat dong

trong linh vgc diah vU kinh doanh bdt dQng s6n, <tdu tu tdi chinh vd kinh doanh hong linh

vUc van tai - logistics, ngodi ra C6ng ry md rQng thdm cdc ngdnh nghd kinh doanh mdi:

s6n xu6t hang ti€u ding .... Tim kiiirn c6c co hgi diu tu vio nhtng cdng ty c6 tden veng

phit fi6n, uu tien nhtng c6ng ty cirng ngdnh nghA.

2. K5 ho4ch tri6n khai cic hoSt tlgng
* Chi d4o ho4t tlQng kinh doanh qia MHC ve cta ba c6ng ry con: C6ng ty C6 ph6n D6u tu )
MHC, C6ng ty CO phdn MHC Land vd C6ng ty TNHH MTV V{n tdi vd Dich vp Hang h6i

Hdi Phdng hoaa thdnh cric chi ti€u kinh doanh <lugc HDQT giao.

* Thuc hien cic ho4t tlong <ldu tu vd quan l! v5n ddu tu theo c6c Quy6t nghi ona HDQT.

3. K6 ho4ch kinh do arh ni.m 2021
Don vi tinh: tj, ddng

Chi ti6u
Doanh thu

hqp nh6t

Lqi nhuan trudc thu6

TNDN hqp nh6t

Dich vu kinh doanh bat dong sen 300 35

Hoat d6ng dau tu tai chinh vd kinh doanh kh6c 200 65

T6ng 500 100

Tr6n <l6y ld b6o c6o hoat d6ng cia COng ty trong ndm 2020 vd k6 hoach nirn kinh

doanh nam 2021. Kinn trinh D4i hQi d6ng c6 dong xem xdt va rhdng qua.

Tran trgng ctrn 0n!
/.)-;oo7otz//{f---r

1,,9/ c6nrc rooNG TY

c0'PHAh

MHC

Thi Thiry Linh



cONG rY cO PHAx muc cgxc uoA xA nOI CHU NGHIA VIET NAM
D0c_!4p:_Tg_ds_: IIA n l_pb ric

Hd NQi, ng\.ilAthdng OJ ndm 202 I

BAo cAo cuA BAN KrEM soAr
-. , ^ ., -. -; : -(Trinh Dqi hoi d6ng co d6ng thudng ni€n ndm 202 l)

Kinh thn cdc Quj, vi dqi bi6u;
Kinh thua cac Quj,v! c6 d6ng.

Thay mdt Ban kidm sodr C6ng ty c6 phin MHC. tdi xin bAo cdo k6t qu6 thuc hi(n
nhifm r.1 ki€m sodt tlong nAm 2020 vd c6c nhiem vU trQng lam cria cong tic ki€m soAt nam

2021 nhu sau:

A- THIT. C HIEN NIIIEM VU KII4M SOAT

r. HoaT DoNG CtrA SAN Krf,N{ SOAT

* Nhdn sg Baa kii5m so6t trong nhm 2020:

- Bd Nguy6n Thriy Nga - Tru&ng ban

- BdTr6nThiNhi€n - Thdnh vi€n

- BdNguy6n Thi Thom - Thanh vi6n

Ban kiiim so6t cria COng ty do Dai hQi ddng c6 d6ng biu ra. Ban ki6m sor4t thyc hiQn
, t, . i.,

nhiQm 4r cring nhu phdi k€t hqp vdi c6ng t6c qu6n lj, di6u hdnh cna FIDQT, Tdng Gi6m

d6c nham thuc hign tiit nghi quy6t EHECE nam 2020. Ban ki6m sodt da b6m s6t c6c hoat
.^ . .,|il,ng cria C6ng ry, thyc hiQn viQc ki€m tra, kiCm soAt, phan c6ng ki6m tra gi6m s5t c6c linh

Wc tlong ho4t dong SXKD cho c6c thdnl vi€n.

l/ Girim sdt thuc hi6n c6c ouv ch6 quin lf cia C6ns ty:

+ Gi6m s6t viCc thuc hi€n DiAu lQ cta Cong ty <ti clugc thong qua t4i D4i h$i ddng

c6 d6ng thudng ni€n. tham gia bd sung. sfa d6i cho phir hqp vdi lhyc te d Cdng ty.

+ Gi6m s6t thlrc hipn Quy chi: Tei chinh, Quy ch6 hoat dong cia HOi tl6ng qu6n tri,

Ban kiem soat. I ong Uram doc Cong ty.

2/ Ki6m tra tli chitrh - k6 to6tr:

C6ng t6c h4ch tod.n kC totur t4i cdng ty mg vdr ciic cong ty thdnh viCn da tuan thi
dung chuan m(rc vd chd dO kC to6n hi€n hdnh. ViQc thUc hien quy che quan ly tdi chinh d
c6c c6ng ty therh vi€n duo. c d6m bdo, kh6ng c6 gi sai s6t 16,n.

re//tz
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Trong ndm 2020 BKS da dd xu6t lqa chgn ki6m toan dQc lAp ki6m to6n b6o c6o rdi
chinh cria Cdng ty (C6ng ty TNHH Ki6m totu AIC Viet Nam).

Cin cri k6t qud ki6m to6n, ki6m tra vd sau k:hi xem xet, Ban ki6m so6t d6nh gi6 860
c6o tAi chinh ndm 2020 cta C6ng ry c6 phAn ItrIC Ca pnarl anl dung ch6 dO vd trung thuc
v6i tinh hinh tdi chlnh cia C6ng ty. Cdc s6 liQu tdi chinh nnm 2020 da t nh tnrdc Dei hoi
ld c6 co s0 pMp li tin cay.

3/ Ki6n tra vi6c tliu tu vi lhanh l{ tAi sin:

Bar kiem so6t dA xem xdt thri qc, tlinh tU dAu tu vd thanh It Ai san trong nim 2020
ddu c6 ph€ duyQt cria HQi ddng quan hi, chdo gi6 canh tanh, thuc hien quy6t todn dung

thoi han.

4/ Ki6m tra thuc hi6n hoo ttdns kinh t6. hop atdns ho atdne:

Trong COng ty t6t ce c6n bQ c6ng nhdn vi€n d.u dugc hudng ch6 dO dung theo Luat
lao dong vd thdi gian ldm viec, chii dO BI'(H, BHYT, ch6 dO rg cdp th6i viQc.

C6ng tdc btro dam an toAn cho ngudi vd phuong fien dugc quan tam tnl trAng

thudng xuyen.

5/ Ki6m tra thuc hi6n k6 hoach sAn xudt kinh doanh:

Ban hnh d?o c6ng ty di c6 gfng duy trl nhtng dich vu truyAn th6ng, thuc hiQn ddu

hr hieu qua, tiiit kiem chi ti€u ... d6 c6 k6t quA kinh doanh khd quan.

6/ Xrt lf cdc ak/tr thu khi6u nai. t6 c6o: Trong ndm 2020 kh6ng ph6t sinh.

T6ng mrtc tht lao vd ngan s6ah hoet dong cua Ban ki6m sorit n6m 2020 kh6ng vuqt
qu6 100 trieu d6ng.

Nhan xdt ahung: C6c thdnh vi€n Ban ki6m so6t tu6n th6 hien tinh thAn doc hp,
kh6ch quan vA t6n trgng ph6p luAt Aong c6ry tdc gi6m sdt mei hoet dong cua C6ng ty, thoo

s6t ttnh hlnh ho4t tlQng cria C6ng ty nhim phdt hien nhtng rui ro tidm tdag, g6p phdn dAm

bao cho ho4t dong cua c6ng ty an toan vd tuen tht d mg lu4t ph6p.

IL DANII GIA vlsc TUAN THO PHI,P LUAT, TITI,'C I4N cAc NGHI
QUYST cfIA DAI HQI DdNG cO DONG, NGITI QTrYtT IIOI DdNG QUAN TRI

C6c cuQc hQp qia HOi ddng qu6n fi dAu ti6n hdnh tlung quy tlinh cria Didu lQ C6ng

ty, th6o luin vd quy6t nghj cdc vAn dd chinh cta COng ty theo nguy€n lic t{p trung, dan

chrl, cdng khai minh b4ch. C6c Nghi quy6t cua H$i ddng quan tri tAp trung vao mpc tieu
thvc hi€n Nghi quy6t crla o4i hQi ddng c6 d6ng, tld giii qu#t th6o gd kip thdi llhtrg
vu6ng mic trong sdn xu6t kinh doanh, tqo tian de d6 C6ng ty hoan the.h cdc muc ti€u qla

D?i hoi ddng c6 d6ng.

Hoet d$ng cua Ban didu hdnh: Th6ng qua c6c cu6c hgp giao ban hdng th6ng d C6ng

ty ciing nhu c6ng ty thanh vien da drng budc d6nh gi6 mfc d0 hoan thinh c6c mgc ti€u cia
Eai hoi d6ng c6 d6llg, dldnh gi6 c6ng t6c quan lj doanh nghi€p, n6ng cao rnQt buoc ch6t

lugng quAn I cia Ban di6u hdnh.
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ThUc hien c6ng tdc b6o c6o, c6ng b6 th6ng tin <lung quy tlinh crla ph6p lu6t

Trong qu6 ftinh hoet dong Ban ki6m so6t da thudmg xuyen trao d6i th6ng tin vdi
IDQT vd Ban ci6m d6c didu hdnh c6ng ty d6 giAi quy6t c6ng viQc theo tfting nhiQm vg,
quy6n h4n dugc quy dinh t+i Didu 1Q c6ng ty. Tham dy tfdy dri c6c phi€n hgp cia HDQT.
Ban Ki6m so6t lu6n dugc HEQT vi TGD tao ttidu kiQn, cung c6p dAy ttri c6c th6ng tin vd
ttnh hinh sen xuet kinh doanh, tlnh hinh tai chlnh cia cong ty.

III. MOT s6 KTfN NGI4 ctIA BAN KISM soAT

- Ndm 2021 vd c6c ndm tqi, c6ng tdc xay d\ng kd ho4ch sdn xudt kinh doanh,

k€ hoach tAi chinh can duqc C6og ty quan tam hor. Cdc m\rc tieu ctng nhu ttidu kiQn, bi€n
ph6p thlrc hiQn can ph6i chi ti6t dC c6 co sd ki6m tti6m vipc tri6n khai thgc hiQn, gin vdi
tr.ich nhiem cd nhan v6 thdi gian vd hi€u qud cdng viQc.

- CAn chf trgng thudng xuy€n ki6m tra viQc srl dqng v6q nang cao hieu qua st
dr,rng v6n d c6c llnh rqc dAu tu, cric c6ry ty c6 v6n gdp. X6y dlrng chi6n luqc c6 lO trinh
vd viQc tldu tu v6n t4i c6c c6ng ty c6 v6n g6p.

- ThVc hien nehiem fiic ch6 dO b6o c6o cia ngudi d4i diQn ph6n v6n g6p tr€n
co sd dd <lidu chinh cho phir hgrp vd hiQu quA ddng v6n.

B- Kf, HoAcH coNG TAc K[S,M soAr nAu zozr:

Ndm 2021 Ban kidm so6t C6ng ty thgc hiQn c6c nhiQm 4r cg th6;

l- Cdn crl c6c nghi quy6t cta O4i U6i d6ng C6 d6ng, nghi quy6t Hoi ddng quiLn tri,
quy chii ho4t tlQng cria HQi ddng qudn hi dd d6nh gi6 tinl hqp ph6p, hqp t€ khi thuc hi€n

theo thAm quydn cta HQi ddng qudn tri vd thdnh vi€n HQi ddng qu6n tri.

2- Cdn c0 nhiQm qr crh T6ng gi6m d6c, Trudng ph6 c6c phdng ban, don vi trgc
thuoa C6ng ty dd d6nh gi6 tlnh hqp li, hqp ph6p, hipu qu6 cta c6ng t6c ttidu hdnh.

3- Ki6m tr4 gi6m s6t vi€c chdp hdnh thUc hiQn c6c quy ch6 qu6n li cua C6ne ty.

4- Ki6m tra viec kt k6t va thqc hi€n hqp d6ng lao d$ng trong C6ng ty theo dfng
Luat lao dong, bAo dam hai hda lgi ich crla ngudi lao dong ctng nhu lgi ich cua C6ng ty.

5- Gi6m s6t viQc thgc hiQn "Quy ch6 qu6n lj tdi chinh" s6 s6ch chrlng tt cua C6ng
ty, dua ra bien ph6p thich hgrp <t6 tr6nh nguy co dan d6n rui ro tAi chinh cho C6ng ty.

6- Thfur dinh b6o aeo tdi ohinh, ki6m tra ttng v6n dA cu th6 li€n quan ddn c6c s6

teu trong B60 c6o tdi chinh trudc khi T6ng gi6m d6c b6o c6o HQi ddng quAn hj vd Dqi hQi
qong Lo qong.

7- Giai quy6t dorr thu khi6u nai t6 c6o, ki6m tra timg v6n aA cg O6 [€n quan d6n

c6ng t6c queu li, didu hdnh hoat dQng cia C6ng ty khi xdt thdy cAn thi6t ho6c theo y€u cAu

cua rfl nQr qong uo qong.
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Tr€n ddy h b6o c6o hoat <lQng cua Ban kidm sodt C6trg ty rong ndm 202O vdk'
hogch nnm 2021. Klnh tdnh DIDCD C6ng ty C6 phdn MHC xem xdt vd th6ng qua.

Tren tqng carn on!

TM/BANKII,MSOAT

TRt'dNG BAN

NGUYTNTEOYNGA
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CONG TY c6 PH,AN MHc CQNG HOA XA HQI CHI] NGHIA VIET NAM
Doc Up - TU do - Hauh phfc

s6: I I tzozr nnc/rrr-HDer
Hd NAi, ngdbto thdng 03 ndm 202 t

Td TRiNH

Vi viec th^ng qua Bdo cdo Tdi chinh ndm 2020 ild iltt.oc ki6rn todn vd phtrohg dtt phArt
phdi lgi nhubn ndm 2020

Kinh gui: D4i hQi tfdng c6 ifong thulng trion nim 2021 C6ng fy C6 phin MHC

- Cdn c* LuQt doanh nghiQp sij 59/2020/QH14 ngdy t7/06/2020:
- Cdn c* Diiu lQ tii chthc td hoqt dOng ci,a COne ty Cd phin MHC;
- Cdn c* Btio ctio tdi chinh fiAng it Bdo cAo hi chinh hqp nhdt cna C6ng ty Ci5 phnn

MHC dd dtcrc kin rodn boi Cdng ty TNHH Kiin to(jn AFC ViCt Non:

Hoi tldng quen tri kinh trinh D4i hdi diing cd d6ng th6ng qua Bdo crio Tii chinh ri6ng
nam 2020 vd 86o crlo Tai chinh hoD nhdr nam 2020 da duoc C6ns lv TNHH Kiem to6n AFC
Vifi Nam kidm to6n vd phuqng 6n phdn ph6i lqr nhuan cna C6ng iy CO ptran U{HC. cg rhE
nhu sau:

l. Th6ng qua Bdo cio tii chitrb Dim 2020 dn ki6m io6n

86o c6o tai chinh ri€ng vd 86o oio tai chinh hqp nh6t nern 2020 cna COng ty CO phin
MHC do C6ng ty TNHH Ki6n todn AFC ViQt Nam ki6m torin dx duoc c6ng-b6 thdng rin
theo quy tlinh, tt6ng thoi da duqc dAng tai tren targ th6ng tin dien tl cta C6ng ty tai dia chi:
www.mhc.r,r), bao gdm cdc noi dung:

- 86o crio kii5m to6n dQc l{p.
- Bang can diii k6 toai\tai ngdy 31/1212020.
- 86o c5o k6t qui hoAt dQng kinh doanh nim 2020.

- 86o c6o luu chuy6n tidn tQ.

- Thuyi5t minh 860 c6o tdi chinh.

2. Phuong rn phen ph6i lqi nhuAD nnm 2020:

- T6ng lqi nhuan sau thuii nim 2020: -l.l'18.276.755 ddng
- T6ng lqi nhuAn sau rhuri chr.ra phdn ph 6i rai zt ltzlz\zo: 64.838.519.733 ddng
- C6 tuc ndm 2020: Hoi ddng qu6n tj ttd xu6t Dai h6i ddng cd ddng kh6ng chia c6 tric

ndm 2020 nhdrn rnqc ti6u t6i dAu tu toan bO lqi nhuAn nltun dam bdo ngudn vi5n diu tu
cho cdc dg dn nong lini 4rc bit dqng sdn vd sdn xudt hang tidu dung.

Kjnh trid Dai h6i ddng c6 d6ng xem xdt vd th6ng qua.

Noi nhAn:

- cac co aong:
- HDST:
- LtnW.

I DONG QUAN TRI
a?^\oa793,
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CONG TY cO PHiN l,ffic CONG IIoA XA HOI CHO NGHIA VIST NAM
Doc lfp -TU do -HEDb phic

s6: j ! /2021/MHC/TIr-HDQT
Htd NAi, hgdy lbtktng 03 hdn 2021

Td TRh{H
Vi viic lga ehpn Chng ry ki&n ,odn iIOc 4p cho ndm tdi chlnh 2021

Klnh gtir Dti hoi d6ng c6 d6!g thudug Di6n ntrm 2021

C6ug ty C6 phdn MHC

- Cdn c* LuAt doanh nghiap sO 59/2020/8H14 hgdy l7/06/2020;

- Cdn ct Diiu lQ tii chtic vd hoqt dA g cra COng ty Cij phdn MHC:

- Cdn ct ! ki6n cia Ban kitim sofi i viQc di xuiit C6ng ty kidm ain d\c h,p cho hdm hi
chinh 2021.

Ee thlrc hien viec kidm to6n bdo c6o Ai ohinh nim 2021 oia COng ty, Ban ki6m so6t C6ng
ty C6 phAn MHC klnh trinh Dei hoi d6ng 06 d6ng vd viQc lya ohgn don vi ki6rn to6n rtQc lip d6:
bto c6o Tei ohinh cho nim 2021 nhu sau:

l. DA xudr ti6u chilqa chgn don vi kiim to6n itgc lfp

- Le dor vi kidm todn dgo Fp c6 uy tln, dugc Uy ban Ch{rng kho6n Md nudo ve BO TAi
chinh ohdp thugn ki6m toiin cho c6c c6ng ty dei ohrtng vd t6 chr?c ni€m y6t;

- Li don vi ki6rn toAn 06 doi ngt kidm todn vien trung thFc, o6 trinh itQ cao, nhidu kinh
nghiem nhlm dem bao ch6t lugng ki6m todn;

- Chi phi kidm to4n hgp lj, phi hgp nQi dung vd ph?m vi ki6m to6n C6ng ty y€u olu.

2. Dd xuAt lrei hoi ddng c6 d6ng iy quydn cho Hgi ddng quAn tri h,ra chgn don vi ki6m to6n
doc bp dd kidm todn vn sodt xdt c6c beo 060 tai ohinh cia C6ng ty nlm 202 I .

Kinh trtnh Dqi hoi ddng c6 d6ng xem xdt va th6ng qua.

BAN KIi,M SOAT
T/dNG BAN

Ndi nhAn:
- lac co aohg;
- HDQT, BKS;
- Lttu n

Nguy6n Thriy Nga

Z9e1k\a/- \o
:'1 vu_Nr, rY \o

CniVA Tv

c6'PHil',r
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CONG TY cO PHAN TflIc

56: lQ /2021/MhC[Tr-HEQT

CONG HOA XA HOI CHtI NGHiA ITPT NAM
Dfc Ep - TF do - HAnh phfc

Hd NAi, ngdy\l6 thdng 03 ndm 2021

TOTRINH
Vl th6ng qua viPc chi trd thi lao crta HDQT, BKS ndm 2021

D4i hQi ttOng c0 il6ng thuirng ni€n nim 2021

COng ty C5 phAn MHC
Kinh gui:

Cdn ai Diu tO Tii chtc vd hoqt dQng C6ng ry C6 phin MHC;

Cdn ct vdo kA hoqch kinh doanh vd lqi nhuQn ndm 202 I .

HQi <t6ng quan tri C6ng ty C6 phan MHC trinh E4i hQi ddng c6 dong thdng qua mric tht
lao cho H$i ddng quan tri, Ban ki6m so6t cta COng ty nam 2021 nhu sau:

Mrlc thri lao cho Chri tich HDQT ld 15.000.000 VND/rhrrg vd c6c thdnh vi€n HDeT ld
8.000.000 M{D/ngudVthting;

Mtc tht lao cia Trudng Ban ki6m so6t li 4.000.000 VND/th6ng vd c6c thdnh vi€n Ban
ki6m so6t ld 2.000.000 VflD/ngudi/th6ng;

- Tdng mrlc thir lao cia [DQT, BKS du.c tinh vdo chi phi kinh doanh crla C6ng ty theo
quy <linh cta ph6p luat vd thu6 thu nhAp doanh nghiQp.

Kinh hinh D4i hQi <tong c6 <l6ng xem xdt vd th6ng qua.

Noi nMn:
- LAC CO AOng:
- HDQT, BKS;
- Lt uW.

I DONG QUAN TRI
3r991!:
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CONG TY CO PHAN MHC CONG HOA XA HQI CH{I NGHIA VIPT NAM
Eoc lap - Tg do - Henh phric

jQ /202r/MHC/TTI-HDQT
Hd NAi, nedydtr thdng 03 ndn 2021

Td TRiNH
Vi thdng qua Diiu Q ndti

Kinh gui: D4i hQi ttdng c6 d6ng thulng nien nim 2021

C6ng ty C6 phin MHC

- Cdn c* LuAt doanh nghi'p s6 59/2020/QH14 ngiry 17/06/2020

- Cdn c* Ludt Chtimg khod s6 542019/8HI I ngiry 26/I1/2019;

- Cdn ai Nghi dinh sij 1l5/2020/ND-CP ngb) 3l thdng 12 ndm 2020 cia Chinh phi quy dinh chi
tiit thi hAnh nA! s6 diiu cia Ludt Ching khodn:

- Cdn ct Th6ng tu 116/2I)20/TT-BTC ngay 31/12/2020 httong ddn mQt s6 diiu vi qudn 14 c6ng
ty dp dung diji wi c6ng ty d(ti chting tqi Nghi dinh sd I I 5/2020/ND-CP ngdy 31 thang I 2 ndm

2020 cia Chinh phtl E y dinh chi tiA hi hanh mQr s6 diiu cia Lfi! Chtiotg khoAn:

- Cdn c* Th6ng tu 96/2020/TT-BTC ngdy l6/tt/2020 h*6ng din c6ng br, th6ng tin tuen fii
trudng ch ng khodk.

HQi ddng qudn tri Cdng ty C6 phAn MHC trinh Dai hdi ddng c6 d6ng xem xdt thdng qua Didu
le mdi cua COng ty C6 phAn MHC. Chi tii3t nQi dung Didu lQ theo Du th6o Didu ld t6 chuc vii hoat dQng

cna C6ng ty C6 ph6n MHC dinh kdm Td trinh ndy. Dy th6o Didu lQ mdi tlugc xdy dgg dua tr€n mhu

Di€u lQ rip dUng cho c6c c6ng ty dai chlng quy dinh t4i Th6ng tu I I612O2O1TT'BTC.

Li do thay d6i Didu lQ: HQi ddng quan tri xdy dlrng d\r thAo Didu lC mqi n}im ddrn bao sq phir

hgp vdi m6t loat cec thay ddi rrong phdp luAt vA doani nghiCp- cong ry dai chung. c6ng ly nidm y€r va

thi trudng chring kio6n do viQc Qui5c hQi ban hanh moi cdc Luat mdi bao gdm: Luat Doanh nghiep,
Luit Chfmg khorin vd cric Ngh! t[nh, Th6ng tu hudng din, quy dinh chi ti6t; ddng thoi, dem beo rinh

thi5ng nh6t vd toan ven ctia dg th6o Di6u lQ, trrinh vi€c sta d6i, b6 sung nhidu chi d6t n]to ld griy kh6
khtu cho c.5 d6ng tong qud trinh theo d6i.

Kinh trinh Dai hoi tldng cd ddng xem x6t vd th6ng qua.

Mti nhdn:
- cac co aong;
- HDST;
- Ltru W.

DONG QUAN TRI
7^\ao7932



CONG TY CO PHAN MHC CONG HdA XA HQI CHT NGH1A VI&T NAM
Doc 4p - Ttr do - HAnh phric

sijt 44 l2o2r IMHC/TTi-HDer
Hd NQi, ngay db thdng 03 ndm 202 l

Td TRiNH
Vi thdng qua Quy chl nQi bQ vi qu,in tr! c6ng ty

Kinh gui: D4i hQi tl6ng c6 <I6ng thuimg ni6n nim 2021

Cdng fy C6 phin MHC

- Cdh cti LuAt doahh nghi(p s6 59/2020/QH l4 n4dl 17/06/2020;

- Cdn ai LuAt Ch ng khodn s6 54/2019/QH14 ngiry 26/11/2019:

- Cdn ct Nghi dinh sij 115/2020ND-CP ngay 3 t thdng 12 \dm 2020 cia Chinh phi quy dinh chi
fi6t thi hdnh nAt sii diAu cia Ludt Chting khodn;

- Cdn c* Th6ng tu 1 16/2020/I'I-BTC ngay 31/12/2020 tu6ng ddn mQt sd diiu ri quan tri c6ng
ty dp dung dii vdi c,ng ty dqi ching tqi Nghi dinh s6 I I 5/2020ND-CP ngdy 3 I thdng I 2 ndm

2020 c a Chinh phi E y dinh chi iA hi hanh mQt s6 diiu cia LuQt Ch ng khodn;

- Cdn ct Th6ng w 96/2020IT1-BTC ngay 16 ll/2020 hunng ddn cong b6 rhong tin trdn thi
tnrdhg chtihg khotih.

HQi ddne quar hi C6ng ty Ci5 phin MHC trinh DA hOi ddng c6 d6ng xem xdt thdng qua du
lheo Quy che noi bd vC quen ti cdng ty. Chj tiet noi dung Quy chd t}eo Du rhao dini kdm Tq trinh
ndry. Dg thno Quy ch6 ndy duo. c xdy dqng dqa trdn m;u quy ch6 quy .Iinh t4i Th6ng tu 116/2020[T-
BTC.

Lj do th6ng qua: Th6ngn ll6/2020ft'l-BT1 Ilgity 3lll2l2o2\ huong din m6t s6 diAu vd quAn

td cdng ty dp dung d6i vdi c6ng ty d4i chune t?i Nehi dinh s6 115/2020ND-CP ngriy 31 thlng 12 nam

2020 cua Chinh phi quy dinh chi tiiit thi hdnh mQt s6 di6u cna Luit Chung kho6n c6 quy dinh c6c cOng

ty d4i chung, t6 chric niom y6t phai ban hdnh Quy chii nQi bQ vd quan tr! c6ng ty nlin dam bao tuan

thi c6c quy dinh cria phdp luat c6 lien quan tai Luat Doanh nghiep, LuAt Chftng kho6n.

Dd xuat: sau khi duo. c phe duyet th6ng qua, Eqi hQi d6ng c6 d6ng giao vd riy quy6n cho HQi

diing qurio tr! ban hinh Quy ch,5 nQi b0 vd qudLn tri cdng ty cua C6ng ty Cd phAn VHC, chu d$ng sta
d6i, b6 sung, cap nhat Quy ch6 tli5 phn hqp vdi nhiing thay d6i cira ph6p luAt vd doanh nghiQp, chung

kho'in vd th6ng lC thi truong.

Kinn trtnh Dci hoi ddng c6 ddng xem xdt vd th6ng qua.

Noi nhAn:
- cctc co aong:
- HDQT;
- LwW.

I DdNG QUAN TRI

#.is



CONG TY cO PHAN MHc CONG HdA XA HQI CHO NGH1A VIET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

Hd N6i, ngdld,b thdng 03 ndm 2021

s 6 : + {, t 2o2t MHciTrr-HDQr

Td TRi^'H
Vi th6ng qua Quy chii hogr .tOng crta HOi .ting qu n fti Cbng ty

Kinh grli: E?i hQi ddng c6 tr6ng thudmg ni6n nim 2021

C6ng ty C6 phin MHC

- Cdn c* Ludt doanh nghi4p s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020;

- Cdn c* LuAt Ch ng khodn s6 54/2019/QH14 ngay 26/1 t /2019;

- Cdn ct Nghi dinh sd I I 5/2020/ND-CP ngdy 3 1 thdng 1 2 ndn 2020 cia Chinh phi quy dlnh chi
trct th hanh mot so tlt?u cua Ludt Chvng khoAn:

- Cdn c* Th6ng tt 116/2020/T|-BTC ngay 31/1 2/2020 huong adn m7r s6 diiu vi quAn fti cing
ty dp dung dtii .rhi c6ng ty dqi ch ng tqi Nghi dinh sii I I5/2020ND-CP ngdy 31 thdng 12 ndm
2020 cia Chinh phi quy dlhh chi tiit thi hAnh nAt sij diiu cia Lu4t Chkhg khodn;

- Cdn c* Th6ng * 96/2020/T|-BTC ngdy 16/11/2020 tuong ddn c6ng bd th6ng tih b'h thi
trudng chr2ng khodn.

HQi tt6ng quan tri C6ng ty C6 phan MHC tdnh E?i hQi ddng c6 dOng xem xdt thdng qua dU
theo Quy ch6 hoat dong cria HQi ddng qurio td C6ng ty Ci5 phan MHC. Chi tiiit noi dung Quy chii theo
Du thao dinh kdm Td trinh ndy. DU thao Quy ch6 ndy tlugc x6y drmg dqa t€n m5u quy chi! quy dinh
tai Th6ng tu I 1 6/2020,/TT-BTC.

Lj do th6ng qua: Th6ng tu 1 16/2020/TI-BTC ngdy 31/12/2020 hulng ddn mOt s6 tlidu vd qurio

t{ c6ng ty 6p 4mg d6i voi c6ng ty d4i chring tai Nghi dinh sii 115/2020.ND-CP ngdy 31 thring 12 nim
2020 cua Chinh phn quy .linh chi tiit thi hdnh mQt sri didu cria Lu{t Chr?ng kho6n c6 quy dinh c6c cdng
ty dai chrfng, t6 chtc niem yiit phai ban henh Quy ch6 ho?t dQng cia HOi ddng quan d nhim e,aun tao
tuan tht cec quy dinh cia ph6p luat c6 lien quan t?i Luat Doanh nghiep, LuAt Chrmg kho6n.

Dd xu51: sau khi duo,,c ph€ duyQt th6ng qu4 Dqi hQi ddng c6 d6ng giao vd riy quydn cho HQi
ddng quan hi ban hanh Quy chri ho4t dQng cia HOi ddng quiLn tr! C6ng ty C6 phan WC, chi dQng srla

d6i, b6 sung, cAp nhAt Quy ch6 di: pht hqp voi nhimg thay d6i cia ph6p luat ve doanh nghiep, chung
kloAn vA th6ng le thi trudng.

Kinh tinh D4i hoi ddng c6 d6ng xem xet vd thdng qua.

Noi hhan:
- LAC CO AOng;
- HDQT;
- Luu W.

ff'<
CONG T

I DONG QUAII TRI



CONG TY cO PHiN Tffic CQNG HdA XA HQI CHO NGHiA vI+T NAM
Eoc Ep-Tqdo -Hgnh phrtc

36: (j l2o2tlNaHArfr'BKS
Hd NAi, ngdylb tluing 03 ndn 202I

TO TRINH
Vl th^ng q@ Quy chi hogt ir,ng cia Ban Ki6m sodt Cbng O

KInh grti: Dgi hoi itdng c6 it6ng thulng nien ntrm 2021

C6ng ty C6 phin MIIC

- Cdn aj Ludt doanh nghiQp s6 59/2020/QHl4 ngdy 17/062020;

- Cdn c\i Ludt Chtiltg khodn sii 54/2019/QH14 ngity 26/1 2019;

- Cdn ct Nghi dinh s6 I 15/2020ND-CP ngqy 31 ,luing 12 ndn 2020 cra Chinh ph, quy dinh chi
ti6t thi hAhh At sii diiu c*a Lutt Ching khodn;

- Cdn c* Th6ng hr 1162020n-BTC kgay 31/122020 huing ddn nAt sd didu vA quin tri c6ng
ty dp dwg ddi v'i c6ng ty dqi ch kg tqi Nghi dihh sd 115/2020/ND-CP ngay 31 thdng 12 ndm

2020 cia Chinh pkn ryy dinh chi fiA thi hahh fltAt sd di;u cia Ludt Ch ng khodn:

- Cdtl cti Th6ng tu 96/2020n-BTC ngay 16/11/2020 htbng din c6ng bi th6hg tin ten thi
trtdng ching khodn.

Ban Kiiim so6t C6ng ty C6 phln MHC hinh E4i hQi ddng c6 ddng xem xdt th6ng qua dli thio
Quy ch6 ho?t dorg cia Ban Ki6m so6t C6ng ty C6 phan MHC. Chi ti6t nQi dung Quy chi5 theo Dg thio
ifnh kdn Td ht ndy. Dg theo Quy ch6 ndy duqc xdy dqng dga trCn mlu quy ch6 quy dinh tAi Th6ng
t\t I l6/20201fi-BTC.

L:i do th6ng qua: ThOn gtu | 1612020/|T-BTC ngdy 3l/12/2020 huc|ilgdin mQt s5 didu vd quAn

tri c6ng ty 6p dung d6i v6i cdng ty dei ching t+i Nghi dinh s6 I I 52020/ND-CP ngdy 3 I th6ng I 2 ndm

2020 oia Chinh phi quy dinh chi ti6t thi hanh mot s5 diAu cria Luet Chtug khoan c6 quy dinh c6o odng

ly dei ching, t6 chirc niem y6t phei ban henh Quy ch6 hoat dong cia Ban Ki6m so6t nhim darn beo

tuan tht cAc quy dinl cia phep luAt c6 liCn quan tai LuAt Doanl nghiep, Lu0t Chung lllloen.

Dd xu6t sau Lhi duqc phe duyet th6ng qua, Dai hoi d6ng c6 d6ng giao vi riy quydn cho HQi

ddng quin tri ban hdnh Quy ch6 hoat dQng cia Ban Ki6m so6t C6ng fy C6 phln MHC, chri tlQng sia
d6i, b6 sung, c+p niat Quy ch6 dd phtr hqp voi nhtng thay d6i cna ph6p luat vd doanh nghigp, chrmg

kho6n vd th6ng lC thi huotg.
Kinh hinh DAi hoi ddng c6 d6ng xem xdt ve th6ng qua.

Ndi nhAn:
- Cdc c6 ddng;
- HDQT:
- LtnW.

//a/
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coNG ry
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Nguy6n Thuj Nga



c6NG TY c0 PHAN MHc

56 4* nO /MHC/TTI-HDQT
Hit N'i, hgdydbthdng 03 hdn 2021

TOTRiNH
Vi viQc midn nhiQm thdnh vian HDQT do cd aton tic nham

Kffi grii: D4i hQi tl6ng c6 ilong thudrng ni6n nim 2021

C6ng ty C6 phAn MIIC

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp s6 59/2020/QHl4 ngay 17/06/2020;

Cdn c* Diu l€ Tij chtc vd hoat d)ng C6nS ty Cai phdn MHC ;

- Cdn ctdon rit nhidm cia thdnh vi?n H6i d6ng qudn rr!.

Neity 26/03/2021, Cdng ty C6 phdn MHC nhan duo. c Don tir nhi€m cia Bd Nguy6n Tt

coNG HdA Xi Hor CHir NGHiA 1'I.0T NAM
Doc 4p - Tq do - H?nh phfc

Uy0n - thdnh vi6n HQi d6ng quan tri cta C6ng ty C6 phAn MHC vi f do c6 nhdn.

Do <f6, Hoi diing qu6n tri COng ty C6 phan IWIC kinh trinh Dai hQi tt6ng cd rl6ng
thudng ni€n 2021 xem xdt ch6p thurin vi€c.mi€n nhi€m chfic danh Lhdnh vi€n HQi ttdng quin tri
d6i vrii Ba NguyEn Tri Uyen kd tu ngdy k6l thric D4i hQi diing cd d6ng thudng ni€n nam 2021
cia C6ng ty.

,,,t .t^,,^.-i t,^Kinh trinh Dai hoi d6ng c6 d6ng xem xet. chdp rhu{n.

Noi nhdn:
- cac co aong:
- HDQT;
- Luun

TM. HOI DONG QU,IN TRI
7^\oO19j,



CONG rY cO PHAN MHc

56: /2021/MHC/TTI-HDQ^[
Hd N1i, ngay thdng 0l ndn 2021

TOTRiNH
Vi viQc bdu bd sung thdnh vian HQi il6ng qudn tr! nhiQm kjt 2020-2025 vd thing qua danh

sdch itng vi€n

Kinh $ii: D4i hQi tl6ng c6 tl6ng thudng ni

Cdn ct Diiu lA Tii chtic vd hoat dQng C6ng

Cdn ct don t* nhi6m cia thdnh vi€n H6i

Theo quy ttinh tai Didu l€
viCn, do d6, d6 dam bao tuan thri

coNG HOA x; Hor CHtr NGHiA vrpT NAM
Doc lap - TF do - H?nh phfc

thi s6 quan tri ld 03 thdnh
thdnhtrn HDQT do c6 rlon

ph€ duy€t thdng qua vipc

xem xdt, chep thu4n.

TM. HOI DdNG QUAN TRI
cHii TICH

tu nliQm, HQi ddng qudn trl
b6u cri bd sung 01 thdnh vi€

Danh sdch ring \ien Uiu vao

Nqi nhdn:
- L4C CO AOng:

- HDQT;
- Lttu W

Ngu6n dd cir, ring
cri'

Ph4m Bi Huy



CONG TY cd PHiN IffIc CQNG HdA XA HOI CHO NGHiA VIET NAM
Doc 4p -TF do-H?nh phric

sd +5 t202r /MHcm(HDeT
Hd N6i, ngay{S thing 03 ndm 202l

. QqYcHtBAucll"
THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI

NHrf,M Ki 2020-202s

- Cdn ai Ludt Doanh nghi1p sii 5g/2020/QH14, do Qutic hQi Ntbc CQng hda Xd hQi Chn
nghTa ViCt Nan th6ng qua ngay 17/06/2020;

- Cdn c* Diiu lA tij ch*c vd hoqt dQng cin C6ng ry C6 plain MHC.

C6ng tric bAu crl thdnh vi6n H$i ddng qu6n tri ("HDQT') tAi Dai hoi ddng c6 d6ng thudng

nien nAm 2O2l (Dai h6i) C6ng ty C6 ptrAn ]r{IfC 1"COng ty") duo. c ti6n hanh theo Dlilng
quy dinh sau day:

DiAu 1. D6i tuqng didu chinh vi ph4m vi ip dgng

Quy ch6 ndy ap dUng cho viQc bdu crl b6 sung thdnh vi6n H6i ddng qudn tri
(HDQT) nhiCm hj' 2020-2025 cua Cdng ty C6 phan IzI}lC.

Didu 2. Quy tllnh chung
1. C6ng viQc ti5 chrlc bdu crl. b6 sung thdnh vi€n HDQT duoc Eai hQi d6ng c6 tl6ng

COng ry giao cho Ban Ki6m phiilu thyc hiQn. Ban Ki6m phi6u bao gdm 03 thanh
vi6n, dugc Dai hQi <tdng c6 d6ng ch6p thuan.

2. C6ng viQc t6 chr?c bAu cfr crr th6 bao gdm:

- Ki6m tra vd c6ng b6 danh sAch c6c tng ct vi€n HDQT;
- I len nann Klem onleu:

- Lap Bi€n bAn kiSm phiiiu, c6ng bil k6t qua ki6m phi6u truoc Dai hQi ddng cd d6ng;

- CiDg Chri toa phien ho.pxem x€t, giai quy6t ktri6u nqi,. t6 c6o vd img ct vi6n ctng
nhu vC ket qua bau crl (n6u c6) vd b6o crio tl€ Dai hQi d6ng c6 d6ng quyCt dinh.

3. Nguy6n tic bAu cir b6 sung thinh viGn HDQT
- Ddm bio tuan tht ciic quy dinh cua ph6p lu{t, di6u l€ C6ng ty, <lim brio ddn chri

c6ng bdng;

- Si5 luqng thdnh vien H$i ddng qu6n tri tluo. c bdu b6 sung ld 0 l thdLnh vi6n.

- Vi€c bdu cri bd sung rhdnh lidn [.IDQT. tluog thuc hi€n theo phuong rhfc bdu di5n
phiiiu. Theo d6. m6i c6 d6ng co t6ng. s6 phi6u biu rucrng ung voi rdng sri c6 phin
sd htu nhan vqi s6 thdnh vien duqc bAu b6 sung cua IDQT. Cd d6ng c6 quy6n d6n
hi:t toan bO ho{c mQt phdn t6ng s6 phi6u biu cua minh cho mQt irng cri vi€n HDQT.

4. Ti0u chuAn ri'ng cri vi6n

a. r leu cnuan lmg cu vlen rlu(21



6.

1

- C6 ndng lgc hdnh vi dAn sr! ddy dri, ki6ng thuQc d6i tuqng kh6ng duoc quAn $
doanh nghiQp theo quy tlinh t4i Luft doanh nghiQp;

- C6 trinh dQ chuy€n mdn, kinh nghiCm trong qu,eLn f kinh doanh cua COng ry va

khdng nnar * Ct phei le cd ddng cua C6ng tyr

- Cdc tieu chuan, didu kiQn kh6c theo quy dinh cta phdp luAt va Didu l9 cria C6ng ty.

Danh sdch Lrng cri vi€n HDQT duoj lap tren co sd da cu cua c6c c6 d6ng hodc ring
ct cia c6c c6 d6ng c6 nhan dllp rlng dri diSu kiQn theo quy dinh cta ph6p lu4t vd
quy dinh cria Di6u le C6ng ty. HDQT duong nhiQm cria C6ng ty c6 tr6ch nhiem
nh{n hd so vd danh sech ngudi ung cu duo. c da ct, c6ng bii ban th6ng tin c6 nhan
cia c6o tng ct vi0n vd ki6m ha lai danh s6ch trudc khi tiiin hanh bdu cn d6 aarn
beo kh6ng vi pharn ph6p luat vd Di6u lC Cdng ty.

Trucmg hqp si5 luqng c{4c tng viCn HDQT thdng qua dd cri vd ung cri vdn kh6ng tfii
s6 luqng 

"an 
thi6t. HDQT duong nhiQm hop vri ra quy6t dinh dC cri b6 sung ung

vi€n vdi rli6u kiQn rlng vi€n du.c de crl phii ddm b6o tieu chuan, <li€u kign cria
thdnh vi€n HDQT nhu quy dinl oia ph6p 1u4t, DiCu lC C6ng ty vd Quy ch6 bdu crl
nay.

Phi6u biu crri'

Khi du.c ph6t Phi6u bAu ql, c6 d6ng/dai dien cua cii dong phei ki6m tra 14i toan b$
thdng tin ghi ten Phi6u bdu crl, ni5u c6 sai s6t ph6i th6ng b6o ngay cho Ban Ki6m
phi6u.

Phi6u bdu cu thturh vidn HDQT mdu.hdng. do C6ng ry phrit hdnh. efi ma s6 c,i
tl6ng/m6 s6 du hqp,. tenAg ten cd dong/nguqi dai diQn cua c6, d6ng, s6

CMND/CCCD/H6 ctrl6urOang kj doanh nghi€p, sti c6 phdn bi6u quy6t, t6ng si5

phi6u bdu thdnh vi6n IDQT, danh s6ch cdc img crl vi€n IDQT vd c6 d6ng d6u treo
cia C6ng ty C6 phan MHC tAi g6c t€n bCn tdi.
Cdch thrlc ghi Phi6u biu crft

- u5i phi6u bAu cri duqc bau t6i da 01 irng crl vi€n. c6 ddng/dai diCn cna c6 ddng
ghi cp th6 s6 luong phitiu bdu vdo phdn ghi "56 phi6u bdu" tuong img vdi irng crt
vi6n minh bdu.

- T6ng s6 phi6u bdu md ci5 d6ng/.ngudi dai di€n cria c6 ding bdu cho c6c thdnh vi€n
HDQT kI6ng dugc wgt qu,i t6ng s6 phi6u bAu md c6 tt6ng tt6 sO htu (da duq c
C6ng ty in tr€n Phiiiu bdu cu).

- Ndu c6 d6ng/ngudi dai dien cua c6 d6ng kt6ng bdu rmg ct vi€n ndo thi d6 tilng
phan ehi "s6 phi6u bAu' cta fng ct vi€n d6.

- C6 d6ng/nguoi dai dien cta c6 d6ng phdi hj, ghi 16 hq t€n vdo Phi€u biu crl trudc
Kru OO VaO tnung pnreu.

Vt.lu
- c6 d6ng NeuyF v4n x gd hgu 10.000 c6 ph6n c6 quydn bi6u quy5t. Nhu vay,

cd d6ng X c6 t6ng s6 phi€u b6u ld 10.000 phi6u.

- CSch ghi Phii5u bdu ct nhu sau: Nt5u c6 d6ng X bAu cho img crl vi€n B: C6

d6ng X-ghi *10.000" 
GoAc mot s6 kh6c nh6 hon "10.000") vdo phdn ghi "56

phieu bau" tuong tng cia fng ct vien B.

,i)

PHI

,Hl
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Crich thric bAu c'&

- ViQc b6 Phiilu bdu crl du. c bit ddu tt khi c6 hieu lenh cna Cht tqa D4i hQi ho{c
Ban Ki6m phii5u vd k6t thic kli c6 d6ng/nguoi dqi diQn crla c6 d6ng cu6i cung b6
phiCu vao thing phiCu ho4c sau ba muoi (30) phit k6 ru thdi didm Chu tga hofc
Ban Ki6m phi6u bir diu ruy€n b6 thdi gian bo phi6u- tuy thu$c vdo thdi didm ndo
d€n trudc.

- Truqng hqp c6 d6ng/nguoi d4i diQn cria c6. d6ng c6 y€u ciu d6i lai,Phi6u bAu cn
thdnh vien IDQT do bl ftich, n6t, ghi.sai. n6u chuabd vao thung phieu.vd chua h6t
thoi han bo phieu. duqc quyen tryc tiep gAp Ban Ki6m phieu rA l?i Phi€u bdu ct da

nhan d€ d6i ldy Phidu bdu cu thdnh vien HDQT moi nhdm dirn b6o quy€n lgi cria
c6 ddng. Ban Ki6m phi6u tip hqp cdc Phi6u bdu ct ci gli lai Chf taa D4i hQr.

Phi6u bAu crfr kh6ng hqp lQ

- Phi6u biu cr! k-bdng theo mdu quy din} ho4c khdng c6 d5u crla Cdng ty:

- Phi6u bdu crl ghi thdm t€n ngodi danh sdch fng cri vi6n bdu ct ho{c t|y/g4cVx6a,
viet them c6c th6ng tin khAa;

- Phi6u bAu cri c6 t6ng s6 phi6u bdu cho c6c rlng cir vi€n vugt qu6 t6ng sti phi6u bdu
oo co oong so nuu (ougc L ong ry In SzLn Iren r eu oau cu.):

- Phiiiu bdu cri bdu sii nguoi vugt qu6 s6 t6i da theo quy dinh tai Didu 2.3 Quy chii
ndy;

- Phiiiutdu crl ghi si5luqng phiitu bdu kh6ng <tung vdi hudng d6n c6ch ghi phit5u bdu
tei DiCu 2.7 Quy che ndy.

- Phii5u bdu crl g4ch xo6 ten tng ct vi€n;

- Phiiiu bAu ct khdng duqc c6 d6neidai dien cua c6 d6ng lci va ghi 16 he tcn.

Ban Kii5m phi6u thgc hiQn vi€c kiii,m phi6u mQt cach tung thuc, cbinh x6c,.ddy tttr
vd ohiu h6ch nhiOm trudc Chri toa phien hgp vd toan th€ DAi hQi ddng c6 tl6ng.
Vi€c ki6m phii5ulh6i duqc tiiin hdnh ngay sau khi cuQc bd phi6u k6t th(c. Trudc
khi md hdm phieu, Ban Ki€m phi6u phdi thdng kC, Iap bi6n ban. niem phong so

phii5u kh6ng srt dlrng diin. Ban Kii3m phi6u kh6ng duq c ggch xoii, srla chira tr€n
Phi€u bdu ct.
Ban Ki€m phidu c6 trdch nhigm ld-p bi€n brin vi k6t quri kiam phi6u vd c6ng b6 k6t
qun ki6m phi6u truoc D4i hSi d6ng c6 d6ng. BiCn ban vd toan b0 Phi€u bAu ctl phdi
dugc ni€m phong vd giao l4i cho Chri to4 phi€n hgp.

C6ch xic alinh ngudti tning cir
- Nguoi trung crl ld nhiing ngudi c6 sti phitiu bdu cao nh5t dy tir tr6n xu6ng dudi;

- Trudng hqp c6 tu 02 nguqi hd len cung d?t s6 phi6u biu cao nhdt thi Dai hQi ddng
c6. aong guy6t a6l b6u tqi d6i vdi ricng nlfng nguqi do. DA trdm] nhdm ldn, Ban
ki6m phi€u s€ phdt Phi6u bAu cu moi vdi mdu khdc voi miru Phi€u biu ci ldn mQt

di c6 dong/ngudi dai diOn crb c6 d6ng dA phan biet.

Niiu xfi thdy c6 nhtng hdnh vi gian diii ho4c vi phgm phdp lu{t, vi.pham Diiju l0

COng ty c6 li€n quan ddn cuQc bAu crl ndy, rngi c6 d6ng/dai di€n c6 d6ng d6u c6
quydn ch6t v5n. chi toa phicn hgp, Ban Ki6m phiiiu c6 tr6ch nhiQm gi6i trinh vd
ldm 16 mei v6n ad cMt v6n cua c6 d6ng vri ph6i chlu trdch nhiem trudc Dai hoi
oong co oong.

>
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Di6u 3. IIiQU lu. c thi hinh
1. Quy ch6 bAu cri ndy dugc dec trudc Dai hQi ddng c6 d6ng va ldy y ki&r bi6u quy6t

qla todn the c6 d6ng tru6c khi ti€n hdnh thw hi€n.

2. Niiu tluqc Dai hoi tfdng c6 ttdng th6ng qua vdi fj' lC lt nh6t tt 51% t6ng s6 c6 phan
c6 quy6n bi6u quy6t cria cric c6 tl6ng/ngudi ilgi diQn cua c6 tl6ng du ho.p tht Quy ch6
nay sC co hiCu lgc thi hanh ngay.

TrCn dAy h toan bO Quy chii bdu crl thdnh vi€n HDQT cua C6ng ty C6 phAn N&IC. Kinh
hinh EIDCD xem xdt th6ng qua.

OI DONG QU.IN lRI

#\'N
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CONG, TY

c0'FBiN

MHC

/BBH-DHDCD-MHC

1.

H|NOL gaY .. thdng 04 ndm 2021

BIIN BAN HQP

DAI HOI DONG cO D6NG TFUdNG NItN r'IiN.{ zozr

C6NG TY CO PHAN MHC

TGn doanh nghifp. lhdi gian. ilia diirn. thioh phin Dai hQi

TGn doanh nghiQp: C6ng ty C6 Phan MHC

CO. NG HOi XA HqI CHO NGHIA VB-T NAM

Doc Up - TB do - Henh Phric

Hai Bd

Phuong D6ng Hii 2,

nem 2021 cia C6ng ty)

cho...... c6 phiin, chi6m.. % t6ng s6 c6 phAn c6 quv€n

4.

ki6m to'6n

2.

Tru sd chinh: Tans 18, s6 52 ph6 Lc D?i Hd*Jph'Jdng Lc

Trung, TP He Noi

Ma s6 doanh nghiep: 0100793715

Thdi gian: 09h00 ngey 22 th6ng04

Dla di6m: Ting 7 Tda nha Hai

Quan Hei An, TP Hai Phdng

Thinh phin tham dg:

Hoi d6ng quan tri C6ng

- Ban Ki6m so6t

- Ban T6ng gi

Ki6m to6n AFC ViCt Nam (Don v! ki6m todn da th\tc hien

B.

I-

l.

2.

- Dai di

6ng ........... - thay m4t Ban Thfun tra tu c6ch c6 <l6ng b6o c6o k6t qun ki6m tra thi tuc

trieu tap Dai hQi ddng c6 d6ng vd tu c6ch c5 dong tham dq Eai hoi d6ng cd d6ng

thudng nien nam 2021 C6ng ty C6 ph6n MHC.

- Din.. h... ngay... thdng 04 ndn 202 t - ing sri cd dong d',' hap h " c; done (bao g6n

cd c6 d6ng dy hpp rryc i6p vd ngdi nh1tl iy Ervin &.t hop cia c6 d6ng)' dqi diQn

....c,i phtin, chi6n .... % dng sii c6 phin c6 quyin btiiu quyit cia Cang ty

//+tt/
:l
:\
\o\\,t

dfr'd" vuc.

c6o ki6m tra tu c6ch c6 al6ng.

ong ay mit Ban t6 chfo tuyen b6 ly do, gi6i thiCu dAi bi6u.



II-

l.

K6t ludn: Daih6iddng c6 d6ng thuong niCn nAm 2021 cria C6ng ty C6 phin MHC dn

diAu kidn ridn hdnh rheo quy dinh tAi I uaL Doanh nghidp va Diiu li Cong ry.

Cidi thiCu Chn tga. Doan Thu ky. Ban Ki6m phi6ur Th6ng que danh sdch Ban
Ki6m phi6u, Chuong trinb, Quy ch6lim viec cia Dgi hoi.

ong......... thay met Ban T6 chric gi6i thiCu Chrl toa Dai hQi ld 6ng Phgm Bri FIuy -

Chti tich Hoi d6ng quan tri C6ng ty C6 phAn MHC. 6ng Phsm 86 Huy gidi thiCu cAc

thdnh vi€n cirng l€n didu hdnh D4i hQi gdrn

Bd Neuyan Tf Uyen - Thanh viCn HDQT C6ng ty C6 phin MHC;
6ng LC ViCt Dnng - Thinh vi€n HDQT C6ng ty C6 phdn MHC

Ong Pham 86 Huy - Chi toa Dai h6i gi6i thi€u Dodn Thu ki

.1.

2.

Ong,tsd........... Thu ky Dai hQi

ongBa ........... - Thu ki Dai hQi q
6ng Pham 86 Huy - Chi tAa D?i hoi gidi thieu cdc ieu de Dai
h6i bi€u quy6t th6ng qua giim cAc 6ng/be:

Ong/Bd........... - Trudng ban;

6ng/8d........... - Thdnh vi€n;

Ong,tsd........... - Thnnh vi€n.

bi6u

srich BalGm phi6u nhu sau:

\ ....1..... .6 pr'in
gio The$u quydt nhu sau:

tuong fng ..... % s6 c6 phdn c6 quydn bi€u

phdn, tuong trng ..... % so c6 phdn c6 quydn

c6 phdn, tuong lmg ..... % s6 c6 ph]n co quydn

7a....... c6 ohin. ruone ime ..... oo sd co ohin c6 ourin bi€u

c6 phin bi6u quy6t tin thinh Id..... c6 phin, chiiim tj, lC ....% t6ng s6

c6 phAn d

qua

ieu quy6t tai Dai hoi, danh s6ch Ban Ki6m phiitu da duqc D4i hoi th6ng

6ng Ph4m Bd Huy trinh bdy Chuong trinh D?i hdi (nhu dinh kdm BiCn ban hgp nayJ.

D4i h6i ti6n hdnh bi6u quy6t th6ng qua Chuong trinh Eai h6i nhu sau:

T6ng s5 c6 phdn c6 quydn bi6u quy6t t4i D4i h6i: ............ c6 phAn

fiit qua bi6u quy6t bing phr.rong thfc gio The bi6u quy6t nhu sau:

- 56 c6 phin tan thanh: ........... co ph;n. luong ing ..... ob so co phin co quldn bi€u
quyer ulr u?r nQl

- Sii c6 phdn kh6ng t6n thdnh: ........... c6 phAn, tuong fng ..... % s6 c6 phin c6 quyAn

oreu quyer rqr tjar ngl

uar nQrren nann Dleu

T6ng sii cri phin c6

r et qua Dleu quyel

Sri c6 phin trin

quyet tai D?i hoj

Dai hoi

gcoy



- Sti c6 phan kh6ng c6 5r ki6n: ........... c6 phdn, tuong fng ..... % s5 c6 phin c6 quyAn

Dreu quyer tal u?l nQl

- 56 c6 phAn kh6ng hgp lp: ........... c,5 phdn, tuong r?ng ..... % st5 c,5 phin c6 quydn bi6u
quydt tqi D?i hoi

Nhu v{y, vdi sii c6 phAn bi6u quy6t tdn thdnh ld ..... c6 phin. chiim tj l€ ....% t6ng s5

co phan dugc quyin biau quy€t t4i Dai hdi, Chuong trinh DAi hoida duo. c D?ihoi th6ng qua.

5. Ong Ph4m B6 Huy trinh bey Quy ch6 lam viec cia DAi hoi (nhu tlinh kdm Bi€n bdn

hqp nay).

D4i hQi titin hdnh biiiu quyiit th6ng qua Quy ch6 ldrn vi€c cria

Tdng s6 co phdn c6 quy€n bieu quyit tai Dai hoi: ............ c6

Kiit qui bi6u quy6t bing phuong thtc gio The b.jfu quytit nhKet qua Dreu quyet Dang pnuong lnuc gro lne bAl qu)el nnu

- 56 c6 phin tdn thdnh: ........... co plin. tuong hfo ..... % s6

quy6t t4i oqi h6i
- 50 CO pnan MOng lan lnann: ,,,.,..,,,, co pnan, tuong si5 c6 phdn c6 quyAn

bi6u quy6t tqi D4i hQi

- 5O CO pnan Knong co y Kten: ,.,..,,,,,, co rmlf..... "/";ii c6 phin c6 quyan

bieu quyiit t4i Dai hoi

- 50 CO pnan Khong hgp 19: .....-.. s6 c6 phln c6 quydn bi6u
quyer I?r uar nQr

Nnu vqy, vot so co ... co pnan, cnlem Iy 19 ....-/o Iong SO

c6 phAn du1c quyin bi

th6ng qua.

viQc cia Dai hoi da dugc Dai h6i

i
(

c

\

III-
l.

2.

l.

c Bdo cro:

cdo cia Hgi dong quin tri ri quan tri vd ket qua hoat

dQng c qudn tl nam 2020 va phuong huong. nhiem \ u ndm 202l.

crio cua Ban diau hanh va hoat d6ng SXKD ntrm 2020

2021.

tdnh bdy 860 c6o crla Ban kiiim sodt ndm 2020 vd phuong huong

202t.

IV- Trinb Ut noi dung crc Td triDh:

6ng/8a........... trinh bdy noi dung ciic Td trinh:

Td trinh th6ng qua B60 c6o Tei chfnh da kidm toen nen 2020 va phuong 6n phan

ph6i lqi nhu{n nam 2020.

Td trinh lua chon C6ng ty ki6rn todn d6c lap cho ndm Ai chinh 2021.

Td Lrinh chi lra thi lao cia HOi dbng quan lri. Ban kidm sodl nam 202 L

Td trinh vd viec lrta chon C6ng ty ki6m to6n dQc lAp cho ndm Ai chinh 2021.

2.

3.

4.

Trinh biy noi du



5.

6.

7.

8.

9.

t0.

l.

Td trinh ban hanh Didu lC mdi.

Td trinh th6ng qua Quy chai n6i bO va quan fi c6ng ty.

Td trinh thong qua Quy ch€ hoat dong cia H6i ddng quan tri.

Td trinh th6ng qua Quy chii hoat d6ng cia Ban ki6m soet.

Td trinh vd vi€c mi6n nhiem thdnh vi€n H6i ddng quan trido c6 don ti nhiCm

Td trinh v€ vi€c biu b6 sung thanh vien H6i ddng quin tri nhiQm kj 2020-2025.

D4i hQi ti6n hinh theo luan, al6ng g6p y ki6n cho trOi dung cdc Bro c{o vi Td'
trinh:

vI- D4i hoi tidtr ht(bi6u quyCt th6ng cdc 860 c6o vi Td tritrh biDs hinh thfc
thu Phi6u !i6u q

Hai dd

f

)

vd ph
trl vd quin tri vt k6t qu{ ho4t tlQng cria HQi ddng

g hudng, nhifm vg nirn 2021.

hqp le:

K6t qui:
t6n thenh Ia.... c6 ph}n, tuong tng 100 % s6 c6 phin cO quydn biiiu quy6t

t?i Dai hoi.

- 56 c6 phin kh6ng t6n thdnh ld ....... c6 phAn, tuong rhg 0% s6 c6 phAn c6 quyin bi6u
ouvet Iat t ar nor.

- S6 
"6 

ptri.o ttOng 
"6 

j ki6n ld ....... c6 phen, nrong Lmg 0% s6 c6 phin c6 quyin bi€u
quyiit t?i D?i hoi.

Nhu viy, v6i s6 c6 phAn biau quy6t tAn thanh ld ...... c6 phAn, chitim ry le .....% t6ng
stl c6 phdn duoc qufn bi6u quyiit tai Dai hqi, Bio cdo crla HQi ddng quan tri vd quitr hi



vA ket que hoet dong cia Hoi al6ng quen tr! nnm 2020 vA phudng hu6ng, nhi€m vq nim
2021 cia C6ng ty C6 phin MHC da duqc D4i h6i bi6u quytit thdng qua.

2. 86o crio cia Ban didu hinh vA hoft dong SXKD nim 2020 vi dr; ki6n k6 ho4ch

SXKD trtrm 2021

- T6ng s6 phi6u ph6t ra:

- Tdng s6 phi6u thu vd:

- r ong so phreu hqp rq:

- T6ng s6 phi6u kh6ng hgp l0:

Kiit quA:

- 56 c6 phin t6n thinh ld .... c6 phin, tucmg ung 100 % s6 c6

t?i Dai hoi.
bi€u quy6t

n biCu

- 56 c6 phln klr6ng c6 f kiiin ld ....... c6 phin, tuong (uydn bi6u
quyiit t?i Dqi hoi.

Nhtr vdy, vdi s6 c6 phln bi6u quytlt t6n , chl6m ry lQ .....% t6ng
s6 c6 phin dugc quyAn bi6u quyiit tqi Dar iau hanh vA hoat d6ng
SXKD nam 2020 va du ki6n ki ho?ch C6 phin MHC dd duoc
uqt ngt Dleu quyet pne cnuan va

3. Bdo c{o cira Bar ki6m hRimg nhiem vU ntrm 2021

phln, tuong fng 100 % s6 c6 phin c6 quyAn bi6u quyiit

ld ....... c6 phin, tuong rlng 0% s6 c6 phin c6 quyAn bi6u

c6 j ki6n Id ....... c6 phln, tuong rtng 0% s5 c6 phAn c6 quydn bi6u
q

Nhu vfil, vdi s6 c6 phin bi6u quytit tin thdnh ld ...... c6 phAn, chi6m t! 16 .....7o t6ng

s6 c6 phdn duo. c quy€n bi6u quyiit tai Dai hoi, 860 c6o cia Ban ki6m soet ndm 2020 vd
phuong hudng nhiem vU nlm 2021 C6ng ty C6 phln MHC dZ iluoc Dai h6i bi6u quy6t th6ng
qua.

4. Td tritrh th6ng qua Bdo cro Tii chinh alS ki6m toin n5n 2020 vi phrdtrg 6n
phen ph6i lqi nhuan nnm 2020

- | ong so pnreu pnal ra:

- T6ng s6 phi6u thu v€:

- rong so phreu hQp re:

- 
::.:::il"*:r'6n 

thinh ri....... c6 phan, ttT irne 0%
quyer rar u?t ngt.

K6t qud:



- r ong so pnreu Knong ngp 19:

K6t qua:

- 5O CO pnan v|n Inann la .,., CO pnan. luong tlng IUU "/o SO CO pnan CO qulen DleU quyel

t?i D?i hoi.

- Sd cd phan khdng tin thanh 14....... c6 phan.luong lrng 0olo s6 c6 phan cd qu)dn biCu

quyiit t?i Dai h6i.

- io co pnan xnong co y Kren ra ,,..... co pnan, ruong Lmg u-b so co pnan co quyen Dreu

quyer I?r r4r nQr.

Nhu v!y, voi s6 c6 phin bi6u quyiit trn thenh li ...... c,5 phin, lQ .....% t6ng

s6 c6 phln dugc quy6n ul6u quy6t t4i oql h6l, Td' trinh th6ng qua chinh dn

ki6m to{r ntrm 2020 vi phumg 6n phan ph6i lqi nhuan nlm oa ouo. c

D?i h6i bi6u quyiit th6ng qua. C\
5. Td trinh lga chqn C6ng ty ki6n to{n doc lAp ch

- I Ong so phreu phat ra:

- tong so pnteu rnu ve:

- | ong so pnleu ngp 19:

- l ong so pnreu Knong nQp 19:

Kiit qua:

- bo co pnan Ian Inann I

t?i Dai hoi.
- JO CO pnan Knong ran

c6 phin c6 quyin bi6u quyit

co pnan, g ung 0% s6 c6 phdn co quy€n bi6u

tuong ung 0% sii c,5 phin c6 quydn bi6u

i6u qu)et ren thanh le ...... c6 phdn. chiem rj le .....% tong

bi6u q t4i D?i hoi, Td trlnh llra chgn C6og ty ki6n torn doc

ty da duqc Dqi hQi biiau quyiit th6ng qua.

0 uqi odng qurin tri. Bao kiim sodl trtm 2021

u hgp le:

u kh6ng hgp le:

K€t qua:

- 56 c,5 phln trin thdnh ld.... c6 phdn, tuong fng 100 % s6 c6 phdn c6 quydn bi6u quydt

t?i Dqi hoi.

- Sti c,5 phdn kh6ng tin thdnh ld ....... c6 phdn, tuong rmg 0% s6 c6 phin c6 quydn bi6u
quyer ulr t ar nol,

- Stl c6 phdn kh6ng c6 j kiiin ld ....... c6 phin, tuong rmg 0ozo s6 cd phin co quyin bidu
quyer t?r ual n9l.

ti

,I



Nhu vAy, voi s6 c6 phAn bi6u quy6t ten thanh Id ...... c6 phdn, chitim tj lQ .....% tong

s6 c6 phAn duo,'c quyAn biAu quyait t?i D?i hoi, Td trinh €hi tfa thi lao cia HQi d6ng quin
tr!, Ban ki6m so{t ntrm 2021 cia COng ty da duoc Dai hoi biau quy6t th6ng qua.

7. Td trirh ban hnnh Didu lQ rnrii
- | ong so pnreu pnar ral

- T6ng s6 phi6u thu vd:

- T6ng s5 phitiu hsp lQ:

- rong so pnreu Knong ngp 19:

K6t qua:

- Jo co pnan Ian Inann la .,.. cO pnan, Iuong Lmg IUU -/o SO CO

t?i E?i hoi.

biiiu qLry6t

bi6u

chiffi ti lC ... % r6ng si;

lC ndi cna C6ng ty da

- 55 c6 phin kh6ng rdn rhirnh ld ....... co phin. turu ung 0 o/o

quy6r ai Dai hQi. I \ -- 56 c6 phdn kh6ng c6 j ki6n ld ....... c6 phdn, tuong
quy6t tai Dai hoi.

Nhu viy, v6i sil c6 phin bi6u quy6t tin
co phin duo.c quyin biiu qu16t tai Dai h6ir'[d rin
dugc Dai h6i bidu quy6t thdng qua.

Tdtrinh lhdng qua Quy c
- | ong 5o pnreu pnar ra:

- T6ns s6 phi6u thu vd:

- rong s6 phi6u r,qtle,
- | ong so pnreu

Kdt qua:

cd phin. ruong Lrng 1007o s6 c6 phin c6 quyin bi6u quy6r

tai Dai

li ....... c6 phin, tuong rng 0% s6 c,5 phAn c6 quy6n bi6u

a
en ld ....... co phan. ruong ing 0% sd cd ph6n c6 quydn bieu

r-
s6 c6 phin bi6u quy6t tdn thdnh Id..... c,5 phdn, chi6m t! l€ ... % t6ng s5

c6ng ty cia C6ng ty da duorc Dai hoi bi6u quyait th6ng qua.

9. Td' trinh thdng qua Quy ch6 hoqt ilQng cia HQi d6ng quln tri
- r ong so pnreu pnal ra:

- | ong so pnreu rnu ve:

- T6ng s6 phiilu hqp lQ:

- r ong so pnreu Knong ngp 19:

K6t qua:



- 36 c6 phAn t6n thdnh le .... c6 phdn, tuorg fng 100 % sti ci5 phln c6 quy€n biriu quy6t

t?i D?ihoi.
- 56 c6 phin kh6ng tin thdnh ld ....... cd phin, tuong ung 0ouo s6 c6 phin co quydn bi6u

quyet t4i Dqi hoi.

- Sti c6 phAn kh6ng c6 j kitin la ....... cd phdn, tuong irng 0% si5 c6 phin c6 quydn bii5u

quyer qr Dqr nqr.

Nhu vAy, voi s6 c6 phin biiiu quy6t tin ttrdntr ld ..... c6 phin, chi6m t! 16 ... % tdng s6

cd phdn duJ quyin biiu qulet t?i D?i hoi. To trinh th6ng qua Quy chd hogl dQng cua Hdi

d6ng qudn tri crla C6ng ty <la duoc Dai hQi bi€u quytit th6ng qua.

10. Td trinb th6ng qua Quy ch6 ho?l ilong cia Ban ki6m so{t
- T6ng s6 phi6u phdt ra:

- T6ng s5 phiiiu thu vd:

- | on8 so pnreu ngp rc:

- | ong so pnreu Knong ngp r9:

K6t que:

- no co pnan tan rnann ra .,.. co

t?i D?i hoi.

phdn, quydn biiiu quy6t

- 35 c6 phin ki6ng ten thanh la .... ofs6 c6 phin c6 quyin bi6u
quyer Br t 4r ngr.

- 56 c6 phan kh6ng c6 Y g U"/o so co Pnan co quyen Dleu

quy.it tqi D?i hoi.

la ..... cO pnan, cnlem ry le .,,"/o rong sO

kiiim so6t cta C6ng ty.

VU- DAi

Dteu

tblnh vi6n Hoi d6ng quin tri do c6 dqn tri nhi€m vi
c6 qulin'lidu quyir rai Dai hoi: ............ co phin

y6t bing phuong thric gio fiA bidu qu56t nhu sau:

thanh: ........... cd phin. nrong ung ..... % s6 cd phin c6 qulin biiu

56 c6 p{An kh6ng tin thdnh: ........... c6 phdn, tuong rmg ...-. % s6 c6 phin c6 quydn

bi6u quy6t t4i D4i hQi

- JO CO pnan Knong CO y Klen: ,..,,....,, CO pnan. IUOng Ung .,,.. -'o SO cO pnan co quyen

bi,:u quy6t t4i Dai hoi

- 56 cd phan kidng hgp ld: ........... cd ph6n. tuong img ..... % sd cd phdn c6 qu) en bi€u

quy6t t?i D4i hoi

Nhu vay. vdi sd cd phdn bidu quy€r l6n rhdnh ld ...... cd phdn. chidm ri ld .....% l6ng

s6 cd phln duo. c quyin bi€u quy6r gi Dai hQi, Til trinh vd viOc mi6n nhien thinh vi6n HOi

d6ng quin tri do c6 tldn tir nhi€m cta Cong ry da duo. c Dai hoi biau quyit thdng qua.

c\

uy6t tb6ng qua cdc Td lrinh bing hinh thri'c gio ThG

c6 phin duo. c quyin bj

qua Quy ch6 ho+t dong c



Danh sdch nglrdi tning ct thdnh viCn H6i ddng quen tri

Hg vd t6n trgudi trfng cir CMND s6

IX- Ban Ki6m phi6u trinh bny k6r qui ki6m phi6u bi6u quy6t:

Ong ............ thay mit Ban Ki6m phi6u doc Bi€n bin kii5m phitiu diii vdiciic nQidung

da duqc bi6u quy6t t?i D?i hoi.

Chi toa Dai h6i th6ns bdo:

Tinh dd n t hdi d iin ... h... ngoy... rhdng... ndn 102 l. ing s

&)ng /bao gin ca c6 d6ng dt! hgp rrttc ridp vA-nguoi ,#), U, ni;,
ld ... cii

l0

X- Th6ng qua DF thao BiCn bin vi Nghi qu

ntrn 2021:

OngBa ........... - thay mdt Doan

, dati

thudtug ni6n

i hoi noi dung Du thao

o2.lrd D{ thao Nghiquyar Dai

MHC

cia BiCn ben D?i hoi bing hinh2.

l
I

t,
JI

bren oan n9p u?l nQl oong co oon

hoi ddng c,5 d6ng thuong n

2. Dai hdi ti6n hanh bi

I ong so co pnan 9o quyen breu qu

K6t qua bidu q

... c6 phdn, tuong ung 100 % sii c6 phAn c6 quydn bi6u quyiit

tai Dai

Sii c6 : 0 c6 phnn, tuong rimg 0 % s6 c6 phdn c6 quydn bii5u

I{ln: 0 c6 phAn, tuong fng 0 % s6 c6 phdn c6 quyAn biAu

hgp 16: 0 c6 phin, tuong rftng 0 % s6 c6 phdn c6 quy€n biiiu quy6t

t?i

Nhu v{, vdi s6 c6 phdn biiiu quyiit t6n thdnh Id .... cd phin, chi6m tj lQ 100% t6ng s6

cd phin dugc quyin bi6u quy6t tai oai h6i, Bi€n bin Dai hQi tldng c'a il6ng thudng nicn ndm

2021 da duqc bi6u quy6t th6ng qua.

3. Dai hQi titin hdnh bidu quy6t th6ng qua Nghi quy6t D4i hQi ddng c6 d6ng thr.Jdng

niCn nim 2021 C6ng ty Ci5 phAn MHC bing hinh thr?c gio Thd bi6u quy6t:

I Ong so co pnan co quyen breu quyeL tar t a, hgl| ,..,.. co pnan

K6t qui bidu quy6t:

- 56 c6 phan t6n thenh: ....... c6 phdn, nrong ung 100 % s5 c6 phln c6 quy6n bi6u quyiSt

t4i Dai hdi

- 55 cd



e:3
CONG TY

c0 pHs6:

MHC

I/BBH-DHDCD-MHC

coNG HoA xA Hor cH0 NGHI{ vrET NAM
Doc lap - TF do - H?nh phric

Ha NAi, ng6y ... thdng0l ndn 2021

NGHI QIIYET

DAr Hor DONG cO DoNG THttdNG NrtN N;.M 2021

CONG TY cO PHiN MHc

Cdn ct Lwit Doanh nghiQp c a QuiSc hQi w6c C,ng hod xd h,0 Viet Nan sd
59/2D0 QH14 nCay l- rhdng 06 ndn )020:

Cdn c* BiQn bin hpp Dql hAi d6ng c6 ddng tht&g en ndm 20
MHC ngay thring 04 ndn 2021.

DAI HOI DONG CO DdN

coNG d co

Ei6u l. Ph€ chuin vi thdng q i dutrg c{

860 c6o cia H6i quri hoat d6ng cria H6i ddng qudn
ti nAm2020 huongl 2021:

<li€u hinh vd SXKD nAm 2020 ve du ki6n k6 hoach

Koo

Bro cdo

SXKD n

- Bro

Di6u 2.

cua Ban kk soiit nam 2020 va phudng huong nhi€m vu nam 2021i

Th6ng d trinh B)b crio Tdi chinh dd kiim roen nam 2020 \a phuong en ph6n

nhu sau:

hinh da duoc ki6m toen nhm 2020. NQi dung todn van Bdo
h dd duoc ki6m to6n ndm 2020 duo. c dtrng tai tren websit€ www.mhc.vn,
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Td trinh lua chon Cdng ty ki6m torin d6c lap cho nim tai
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so6t nAm 2021

T0 trinh ban hanh Didu le moi
Td trinh thdng qua Quy che n6i bd ve qudln tri cdng ty
Td trinh thdng qua Quy ch€ ho4t d6ng cua HQi d6ng quan
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này của CÔNG TY CỔ PHẦN MHC, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của 

Công ty. CÔNG TY CỔ PHẦN MHC (dưới đây gọi là “Công ty”), là Công ty cổ phần, được 

thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan khác. Điều lệ, 

các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, nếu 

đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật liên quan, sẽ là những quy tắc và 

quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 

của Công ty chính thức vào ngày 22 tháng 04 năm 2021. 

 

CHƯƠNG 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; 

e. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

f. “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; 
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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 23 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

j. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

k. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

l. “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. 

3. Các tiêu đề (Chương, 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. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 

(nếu không có mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều 

lệ này. 

CHƯƠNG 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 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MHC JOINT STOCK COMPANY 

- Tên Công ty viết tắt: MHC COMPANY 

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: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Điện thoại: 024 35770810                 

- Fax: 024 35770814 
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- E-mail: 

- Website: www.mhc.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. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn. 

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

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. 

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định theo Điều 12 

và Điều 13 Luật Doanh nghiệp. 

CHƯƠNG 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: 

Công ty tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề, lĩnh vực sau: 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Bốc xếp hàng hóa; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; 

- Bán buôn tổng hợp; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; 

- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương; 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

- Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa; 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê; 

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại; 

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 

- Xây dựng nhà để ở; 

- Xây dựng nhà không để ở; 

http://www.mhc.vn/
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- Xây dựng công trình đường bộ; 

- Phá dỡ; 

- Chuẩn bị mặt bằng; 

- Hoàn thiện công trình xây dựng; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; 

- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; 

- Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 

trong việc sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực theo chức năng, ngành nghề ghi 

trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả và đạt 

được mục tiêu thu tối đa các khoản lợi nhuận hợp lý, tạo công ăn việc làm và thu nhập 

ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các Cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà 

nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 

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

1. 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 phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các 

mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh trong các ngành nghề khác được 

pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 414.069.640.000 đồng (Bốn trăm mười bốn tỷ không trăm 

sáu mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.406.964 cổ phần (Bốn mươi mốt 

triệu bốn trăm lẻ sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 

đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một 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).  
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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. Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông thì 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 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. 

6. 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. Cổ phần phổ thông do Công ty mua 

lại được giữ làm cổ phiếu quỹ và có thể được Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức 

phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên 

quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng Cổ đông 

nhất trí thông qua bằng văn bản và tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở 

hữu. 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác 

nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các 

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

3. Trong thời hạn ba (03) tháng 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 hai (02) 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 cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in cổ 

phiếu. Quy định này không áp dụng trong trường hợp cổ phần của Công ty được niêm 

yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu 

ký cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản lưu ký mở tại thành viên lưu ký hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam. 

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; 
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b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Điều 8. Chứng khoán khác 

Trái phiếu hoặc 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. 

3. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một phần số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ 

và Công ty có thể phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số 

cổ phần còn lại. 

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 

của cổ đông đó là cổ đông của Công ty; trường hợp không có người thừa kế hoặc người 

thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

5. Cổ đông có quyền tặng, cho toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình tại Công ty 

cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người nhận tặng, cho hoặc 

người nhận trả nợ sẽ là cổ đông của Công ty. 

6. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông 

của Công ty từ thời điểm thông tin của họ quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Doanh 

nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Quy định tại Khoản này không áp 

dụng trong trường hợp cổ phần của Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị 

trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của 

mình vào tài khoản lưu ký mở tại thành viên lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 

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. 
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2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) 

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

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

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

CHƯƠNG 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.  

3. Ban kiểm soát. 

4. Tổng giám đốc. 

CHƯƠNG 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; 

e. 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; 

f. 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; 

j. 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; 

k. 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; 

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

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 
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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; 

e. 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. 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. 
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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; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

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. 

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. Trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định khác, 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: 
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a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

phản ánh vốn chủ sở hữu  đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. 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 hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm 

quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d. 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; 

e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

f. 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 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này. Hội đồng quản trị 

phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số 

quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm 

quá một phần ba. 

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; 

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 thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: 
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a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

b. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại cổ phần; 

c. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

d. 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; 

e. 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; 

f. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 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. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

d. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

f. 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; 

g. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

h. 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; 

i. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

j. 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; 

k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

l. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

m. 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; 

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



 

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

  

16 

 

o. 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; 

p. Việc Công ty thực hiện các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP ; 

q. 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; 

r. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết trong các trường hợp sau: 

a. Thông qua các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm o, Điểm p Khoản 2 Điều này khi 

cổ đông đó hoặc người có liên quan của cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường 

hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc 

việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao 

dịch chứng khoán. 

4. 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. Các đại diện được ủy quyền 

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. 

Đại diện được uỷ quyền không nhất thiết phải là Cổ đông Công ty. Trường hợp có nhiều 

hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và 

số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện. 

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, theo mẫu chung của Công ty và có chữ ký theo quy định 

sau: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của 

cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức, đóng 

dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền dự họp; 
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c. Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

3. 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). 

4. 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. 

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. 
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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; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. 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 (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: 
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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 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. 
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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, bao gồm: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp 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 
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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. 

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: 

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ 

hoặc giá trị khác; 

e. 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, Khoản 3 Điều này và khoản 8 Điều 23 Điều lệ này. 

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 

với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có 

quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định 

theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có 

số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc 

Điều lệ công ty. 

4. 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 
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và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty. 

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty 

có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên 

trang thông tin điện tử của công ty. 

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, ngoại trừ các 

trường hợp sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông: 

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 

b. Định hướng phát triển công ty; 

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

e. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

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 
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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; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. 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: 

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; 

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 

kiểm phiếu. 
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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 

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; 

e. 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; 

f. 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.  
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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 

1. 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: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy 

định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

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

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 

hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyết định bị hủy bỏ 

có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ 

tục quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ này. 

3. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này thì các Nghị quyết đó vẫn có hiệu 

lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

CHƯƠNG 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 
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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); 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

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, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên; 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

được đề cử bốn (04) ứng cử 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. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là ba (03) người. 



 

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

  

28 

 

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 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 phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên 

Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  

- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiếu 01 thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị trong Công ty.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại 

Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công 

ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 

Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà 

thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công 

ty hoặc công ty con của Công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty; 

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công 

ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm 

kỳ; 

f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 

trường hợp: 

a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp: 

- Thành viên Hội đồng quản trị không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này; 

- Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức và được chấp thuận; 
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- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp: 

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị 

trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

c. Đại hội đồng cổ đông thay thế thành viên Hội đồng quản trị. 

6. 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. 

7. 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. Đề xuất việc phát hành trái phiếu 

chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; quyết định phương án phát hành trái phiếu 

không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 

nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

định của pháp luật; 

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

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, 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, 

trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp; 
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i. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

j. 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; 

r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty; 

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu 

tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

d. Việc định giá các tài sản góp vốn vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành 

cổ phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ và bí quyết công nghệ; 
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e. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào 

bán trong mười hai (12) tháng; 

f. Quyết định việc sử dụng các quỹ, thực hiện mọi khoản thế chấp bảo đảm, bảo lãnh và 

bồi thường của Công ty; 

g. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

h. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự 

chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền/phân cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định 

tại Điều này. 

5. 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. 

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 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 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. 

5. 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 
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1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc 

Công ty. 

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; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

h. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty 

i. Đảm bảo Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, 

báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông; 

j. Trong vai trò là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

của Công ty sau khi các hợp đồng/giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công 

ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan 

của Công ty; 

k. 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; 

l. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến người lao động của Công ty; 

m. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

n. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

o. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

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. 
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5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt 

tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số 

các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 

còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

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; 

d. Trường hợp khác (nếu có). 

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. 
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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 

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. 

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. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một 

(01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc 

họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 

quyết; 
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c. Theo quy định tại Điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 

cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 5 Điều 41 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

12. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng 

lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công 

ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. 

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi 

ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản 

trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết theo hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành 

viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong 

cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày 

kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
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b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

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. 

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; 
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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; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. 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; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ 

của Công ty. 

CHƯƠNG 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. 
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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. 

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. Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 hàng ngày của Công ty mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy 

định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan của Công ty; 

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. Tuyển dụng người lao động trong Công ty, trừ các chức danh quản lý hoặc các chức 

danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội 

bộ của 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. 

CHƯƠNG 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 
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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 ba (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. 

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; 
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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. 

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 . 

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 
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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 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 

lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 

soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 

của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG 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, không được 

sử dụng thông tin có được để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 

khác. 

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 
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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. Không mâu thuẫn với quy định tại Khoản 6 Điều này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 

đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho 

các 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 tới các thành viên nêu trên trừ trường 

hợp Công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập 

đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, 

tập đoàn kinh tế và trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

6. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp 

thuận: 

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng 

cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

i. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng 

số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; 

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

iii. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 

của Luật Doanh nghiệp. 

b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này 

và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công 

ty. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên 

quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 
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c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch 

quy định tại Điểm b Khoản này và hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá 

trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở 

lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. Trường hợp này, người đại diện công ty 

ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối 

tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng 

hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp 

đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ 

đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại Điều 21 Điều lệ này. 

d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của 

pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp 

đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên 

quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu 

được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

7. 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. 

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. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công 

ty, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo 

ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong 
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các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các 

trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm 

của mình. 

4. 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. 

CHƯƠNG 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 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 theo quy định của pháp 

luật. 

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 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. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 
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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. 

CHƯƠNG 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. 

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN 

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 
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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 cùng năm. 

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. 

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên 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 năm đã được kiểm toán, 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 
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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. 

CHƯƠNG 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 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. 

CHƯƠNG 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. 

CHƯƠNG 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. Giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; 

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 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. 
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Điều 55. Thanh lý 

1. 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 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; 

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến (d) trên đây được 

chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 56. 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 90 ngày làm việc kể từ ngày 

tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ 
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tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát 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. 

CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 57. 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 hoặc có những quy định tại Điều lệ này trái với những quy 

định pháp luật hiện hành thì đương nhiên áp dụng những quy định của pháp luật đó để 

điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 58. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

MHC nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 

04 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty 

ủy quyền./. 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

(Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 04 năm 2021) 

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MHC được xây dựng theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điêu của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán; Điều lệ Công ty và các thông lệ, tập quán có liên quan. 

2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề 

nghiệp và đánh giá sự hiệu quả trong hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát, 

HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác. 

Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty  

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị. 

3. Ban Kiểm soát. 

4. Tổng Giám đốc. 

Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty  

1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả. 

2. Đảm bảo quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông. 

3. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến  Công ty. 

4. Minh bạch trong hoạt động của Công ty. 

5. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả. 
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6. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt 

1. Định nghĩa 

a. “Ban Tổng giám đốc” bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc; 

b. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Luật 

Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp; 

c. “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; 

d. “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; 

e. “Điều lệ” là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC; 

f. Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ 

và quy định pháp luật liên quan.  

2. Các từ viết tắt 

a. Công ty:   Công ty Cổ phần MHC. 

b. ĐHĐCĐ:   Đại hội đồng cổ đông. 

c. HĐQT:   Hội đồng quản trị. 

d. TGĐ:    Tổng Giám Đốc. 

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 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, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác.  

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán 

hiện hành. 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 Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 
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2. 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. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể xác nhận việc trực 

tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty (theo mẫu gửi kèm 

thông báo mời họp) theo thời hạn và phương thức, địa chỉ gửi được nêu cụ thể tại 

thông báo mời họp.  

2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông. 

3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 

4. Cổ đông hoặc đại diện 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. 

Điều 8. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền  

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ 

quyền cho đại diện của mình tham dự.  

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác 

tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần 

phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho số lượng người được quy định tại Điều lệ 

(trường hợp Điều lệ không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

hiện hành). Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy 

quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. 
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2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn 

bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp và phải có chữ ký 

theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của 

cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của 

người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức, 

đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

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. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc 

chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ 

định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước 

đó chưa đăng ký với Công ty). Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định 

ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực. 

4. 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: 

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 9. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết được thu 

trước, số thẻ biểu quyết không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng 

số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.  
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2. 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. 

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng hoặc không 

hợp lệ từng vấn đề, sẽ được Chủ toạ (hoặc Ban kiểm phiếu) thông báo ngay trước khi 

bế mạc cuộc họp. 

Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điều 132 Luật Doanh nghiệp 

1. Cổ đông phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông 

quy định tại Điều lệ thì đánh dấu (“V” hoặc “X”) vào ô biểu quyết “Không tán thành” 

trên thẻ biểu quyết.  

2. Khi Chủ tọa có hiệu lệnh thu thẻ biểu quyết không tán thành việc tổ chức lại công ty 

hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông thì cổ đông chuyển thẻ biểu quyết đã đánh 

dấu hợp lệ cho người thu phiếu. 

3. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu 

cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần 

từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến 

Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. 

4. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này 

với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp 

không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá 

chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên 

nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

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

tại Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn 

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

Điều 11. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý 

kiến tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cổ đông tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc áp 

dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác…) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu và biểu quyết tại mỗi 



 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Lần sửa đổi: 00 

 

8 

 

kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải 

được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và hướng 

dẫn áp dụng trên trang thông tin điện tử của Công ty.  

Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể 

lập thêm bằng tiếng Anh 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; 

e. 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; 

f. 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. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 

dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.  

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 phải chịu trách nhiệm liên đới về tính 

trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 

qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ 

ngày ghi trên Nghị quyết theo quy định của pháp luật liên quan.  
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Điều 14.  Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trừ vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty; 

b. Định hướng phát triển Công ty; 

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

e. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

2. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và phù hợp với 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

b. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, 

công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và 

phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận 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 Điều lệ 

và Luật Doanh nghiệp. 

c. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 

đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông; 
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- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. 

d. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại 

diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó hoặc chữ 

ký của cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền và được 

đóng dấu của tổ chức đó. 

e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: 

- Gửi thư: 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; 

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

f. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm 

kiểm phiếu 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. 

g. 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 phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản 

kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu 

quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

- Các vấn đề đã được thông qua; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, 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; 
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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.        

h. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, 

kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 

việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, 

kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

i. 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. 

j. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 

số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 

giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Các vấn đề khác 

Các vấn đề, nội dung khác liên quan đến việc triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.  

CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH 

VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

1. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý 

doanh nghiệp. 

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17.  Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

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, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; 
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b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên; 

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 

được đề cử bốn (04) ứng cử viên. 

2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

Người tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT. 

3. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử 

Hồ sơ ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và việc gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: 

thực hiện theo thông báo của Công ty trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm họp và ra quyết định đề 

cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều 

kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Việc 

Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 18. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 

hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 19. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế trong các trường 

hợp quy định tại Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, hoặc theo các trường hợp khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông 

về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thì trong thông báo 

mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho cổ đông phải nêu rõ nội dung này 

đồng thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, ứng cử; quy 

định về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện thực hiện.   

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố 

thông tin theo quy định pháp luật liên quan.  

Điều 21. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

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); 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 22. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp thường kỳ: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương 

trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày 

họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi 

quý phải họp một lần. 

2. Các cuộc họp bất thường: 

Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do 

chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày 

mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
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b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác (nếu có). 

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 2 Điều này phải được triệu tập trong 

thời hạn tối đa (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức 

cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

4. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

5. Địa điểm họp: 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty 

hoặc những địa chỉ khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự 

nhất trí của Hội đồng quản trị. 

6. Thông báo và chương trình họp: 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

họp. Trong trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi 

trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thành viên Hội đồng 

quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được 

thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo 

họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy 

đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài 

liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các 

Thành viên Ban kiểm soát được đăng ký tại Công ty.   

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu 

có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.  
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8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những 

địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc 

họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại 

hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có 

đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng 

định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự 

cuộc họp này. 

9. Đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị từ xa bằng email, bằng 

văn bản: ý kiến phản hồi bằng email hay văn bản (nếu trả lời bằng văn bản thì phải có 

chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị) phải được gửi cho bộ phận thư ký Hội 

đồng quản trị chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu hoặc theo thời hạn 

yêu cầu trả lời nêu tại văn bản/email lấy ý kiến. Ý kiến trả lời bằng văn bản/email của 

các thành viên Hội đồng quản trị phải được tổng hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo 

đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý kiến, các ý kiến trả lời gồm “đồng ý/phản 

đối/không có ý kiến”. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng email/văn bản được thông qua trên cơ sở ý 

kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

10. Hình thức biểu quyết 

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 nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 
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d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi 

phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) 

giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a.   Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

ủy quyền theo quy định tại Điều lệ trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp 

Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b.  Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội 

đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức 

cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền 

biểu quyết; 

c.  Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 

cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d.  Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a 

và Điểm b Khoản 5 Điều 41 Điều lệ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e.  Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân 

là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên 

của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp 

thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào 

thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này 

phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được 

tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao 

dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 
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ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết 

định. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành 

trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và 

có thể lập bằng tiếng Anh và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: 

a. Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người 

ghi biên bản họp; hoặc  

b. Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc h 

c. Biên bản họp có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản. 

16. Căn cứ vào Biên bản họp, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết/Quyết định/Thông báo về 

các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết/Quyết 

định/Thông báo được gửi tới các đối tượng có liên quan để triển khai thực hiện. 

Trường hợp Nghị quyết/Quyết định thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định 

thì Công ty có trách nhiệm công bố thông tin.  

CHƯƠNG IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH 

VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 23. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát 
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Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

- 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. 

Điều 24. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát 

Việc đề cử, ứng cử người vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương 

tự cách thức quy định tại Điều 17 Quy chế này. 

Điều 25. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát 

Bầu Thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông đó có quyền dồn hết 

hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau. 

Điều 26. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát 

Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự 

cách thức quy định tại Điều 21 Quy chế này. 

Điều 27. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo các trường hợp quy định tại 

Điều 37 Điều lệ Công ty. 

Điều 28. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 

1. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông 

về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát thì trong thông báo 

mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cổ đông phải nêu rõ nội dung này đồng 

thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, ứng cử; quy định 

về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện thực hiện.   

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát phải được công bố thông 

tin theo quy định pháp luật liên quan.  
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CHƯƠNG V. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

Điều 29. Thành lập và hoạt động của tiểu ban 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 và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu 

cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. 

2. Trường hợp Công ty trở thành công ty niêm yết thì việc thành lập các tiểu ban Hội 

đồng quản trị phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.  

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh quy định tại Chương 

này để sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung cụ thể về cơ cấu của tiểu ban; tiêu chuẩn 

thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; trách nhiệm của tiểu ban và từng thành viên 

sau khi Đại hội đồng cổ đông đã chính thức chấp thuận việc thành lập tiểu ban đó. 

CHƯƠNG VI. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 

DOANH NGHIỆP 

Điều 30. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp 

1. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc 

Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc 

đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Tiêu chuẩn của những người điều hành khác 

a. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực; 

b. Có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 

c. Có khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, mẫn cán trong 

công việc; 

d. Có sức khỏe, có kiến thức về quản lý; 

e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của 

Công ty từng thời kỳ.  

Điều 31. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

1. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Tổng Giám đốc 

a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 

khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích 

khác. 

b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 
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Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động 

c. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới 

thay thế. 

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm những người điều hành khác 

a. Công ty được tuyển dụng những người điều hành khác khi cần thiết, với số lượng và 

chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty tuỳ từng thời điểm. Những 

người điều hành này phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của 

Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

b. Những người điều hành khác bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Vi phạm nội quy, quy chế Công ty; 

- Tư lợi cá nhân; 

- Có đơn xin từ chức; 

- Các trường hợp khác theo yêu cầu công việc. 

c. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm những người điều hành này tuân theo quy định về 

phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty từng thời 

kỳ. 

Điều 32. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp phải được gửi 

cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty và công bố thông tin theo quy định 

pháp luật liên quan. 

CHƯƠNG VII. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 

SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 33. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 

trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/nghị quyết, xin ý kiến 

1. Hội đồng quản trị mời Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát tham dự 

tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tùy từng nội dung có thể mời thêm Tổng 

Giám đốc tham dự. Các khách mời này có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp 

nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội đồng 

quản trị, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 

22 Quy chế này. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai 

thực hiện. 
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Khi có yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc 

như quy định tại Điều lệ và Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

2. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám 

đốc theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Trưởng Ban 

kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban kiểm 

soát, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Nghị quyết/Quyết định Ban kiểm soát được gửi 

tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông 

tin và triển khai thực hiện. 

3. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc phải triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ tục 

triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên bản 

cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều 

hành. Quyết định của Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo. 

4. Tùy nhu cầu và thực tiễn trong hoạt động quản trị điều hành, Hội đồng quản trị được 

quyền ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong quản trị điều hành 

để phân cấp/ủy quyền cho Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực 

hiện một số quyền hạn của Hội đồng quản trị. Do đó, đối với những vấn đề vượt thẩm 

quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc lập Tờ trình xin ý kiến phê duyệt của Hội 

đồng quản trị hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp/ủy quyền. 

5. Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị xác định các chủ trương, 

chính sách, định hướng, quy định …. làm cơ sở để Tổng Giám đốc điều hành các hoạt 

động kinh doanh; đồng thời phê duyệt các kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh, 

các báo cáo, đề xuất do Tổng Giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền xem xét, quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

6. Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành các công việc theo quy định tại Điều lệ, 

Nghị quyết, ủy quyền/phân công/chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy 

định của pháp luật. Trường hợp Tổng Giám đốc không thống nhất với Nghị 

quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyền trao đổi, bảo lưu ý 

kiến nhưng vẫn phải chấp hành/thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội 

đồng quản trị  

1. Tổng Giám đốc có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc 

hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty hoặc quyền 
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lợi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của Công ty tại ngân hàng 

bị phong toả hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường 

hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính Công ty; Công ty có các hoạt động trái qui định 

của pháp luật; Công ty bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; Có quyết 

định khởi tố đối với thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Giám 

đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của Công ty; Có bản án, quyết 

định của Toà án liên quan đến hoạt động của Công ty; Có kết luận của cơ quan thuế 

về việc Công ty vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; Công ty có các tổn thất/tranh 

chấp tổn thất lớn về tài sản; phát hiện Công ty đi chệch mục tiêu, định hướng của Đại 

hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. 

2. Ban Kiểm soát có quyền đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc triệu tập họp khi xảy ra các 

sự kiện quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.  

Điều 35. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng Giám đốc  

1. Theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

cũng như việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối 

với Tổng Giám đốc.  

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho các đối tượng này kết quả thực hiện 

các chỉ đạo, nội dung nghị quyết của Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, HĐQT 

hoặc khi được yêu cầu. 

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban 

Kiểm soát. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban 

Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong 

khoảng thời gian phù hợp. 

4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát:  

- Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Báo cáo bằng văn bản. Trường hợp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời hạn 

yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Điều 36. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 

HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên 

1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên 
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trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, 

tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, 

quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. 

2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng 

Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với 

Công ty) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc TGĐ hoặc cả ba người để 

được giải quyết hiệu quả. 

3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của 

Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban 

Kiểm soát biết về rủi ro này. 

CHƯƠNG VIII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT, THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 37. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng 

Giám đốc và người điều hành khác 

1. Hàng năm, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên Ban 

Kiểm soát, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập báo 

cáo kết quả hoạt động trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê 

duyệt. 

3.  Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và 

phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.  

Điều 38. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác  

1. Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định sau:  

Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Công ty sẽ tổ chức đánh giá hoạt động của thành 

viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác theo phương 

thức sau:  

- Tự nhận xét đánh giá. 

- Cách thức khác do HĐQT/ Ban Kiểm soát/Tổng Giám đốc lựa chọn vào từng thời 

điểm.  

2. HĐQT sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám 

đốc và các cá nhân/đơn vị trực thuộc HĐQT.  

3. Ban Kiểm soát sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát.  
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4. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của những người điều hành khác, phù 

hợp với quy định nội bộ của Công ty từng thời kỳ. 

Điều 39. Khen thưởng 

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có 

thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác được giao sẽ 

được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và Công ty.  

1. Đối với HĐQT, Ban Kiểm soát: ngân sách khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông Công ty. HĐQT/Ban Kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn khen 

thưởng theo kết quả đánh giá như quy định tại Điều 39 Quy chế này. 

2. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác: 

Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ 

tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo các quy định nội bộ của Công ty tại từng thời 

điểm. Nguồn khen thưởng: được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty hay nguồn hợp 

pháp khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc quy định 

của pháp luật. 

Điều 40. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của pháp luật, Điều 

lệ Công ty và các quy định khác có liên quan của Công ty, thì tùy theo tính chất, mức 

độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và/hoặc 

của Công ty.  

2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. 

Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng 

Giám đốc bổ nhiệm.  

3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ 

tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của 

Công ty từng thời kỳ.  

CHƯƠNG IX. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 41. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. Trường hợp Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm 

các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty 

có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty. 
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2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được 

đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm Người phụ 

trách quản trị công ty mới thay thế. 

Điều 42. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được 

gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty và công bố thông tin theo quy 

định pháp luật liên quan. 

CHƯƠNG X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43.  Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi thấy cần thiết cho 

phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành 

của pháp luật. 

2. Trong trường hợp các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty liên quan 

thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp 

với các thay đổi trong Điều lệ Công ty. 

3. Những vấn đề khác liên quan đến quản trị nội bộ công ty nếu chưa được quy định 

trong Quy chế này thì áp dụng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

Điều 44.  Hiệu lực 

1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần MHC gồm 10 Chương, 44 

Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua và 

được Hội đồng quản trị Công ty ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 

04 năm 2021.  

2. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

-------- 

Số: ……/2021/QĐ-HĐQT-MHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Hà Nội, ngày … tháng 04 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC) 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần MHC; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số ……/2021/NQ-

ĐHĐCĐ-MHC. ngày 22 tháng 04 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần MHC”. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên 

quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

(Ban hành theo Quyết định của Hội đồng quản trị số ……/2021/QĐ-HĐQT-MHC ngày 22 

tháng 04 năm 2021) 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức 

nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành 

viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản 

trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng 

khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các 

thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các 

đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa 

vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 

của cổ đông và của Công ty; 
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b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được 

đưa ra thảo luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công 

ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty 

con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm 

giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định 

của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá 

về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 

hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài 

liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung 

cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên. 

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

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành 

viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được 

bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối 

hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 
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b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 

của công ty khác; 

d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh 

nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ 

gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, 

người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật 

Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công 

ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 

Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà 

thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công 

ty hoặc công ty con của Công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty; 

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công 

ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm 

kỳ; 

f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc 

không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và 

đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để 

bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 
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Điều 7. 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 Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

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

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

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

h. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty 

i. Đảm bảo Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, 

báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông; 

j. Trong vai trò là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

của Công ty sau khi các hợp đồng/giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công 

ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan 

của Công ty; 

k. 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; 

l. Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến người lao động của Công ty; 

m. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

n. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

o. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản 

trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị 

bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 
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được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi 

nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức 

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến 

khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký 

công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

bản họp; 

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

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục 

hành chính; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau 

đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 



 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Lần sửa đổi: 00 

 

7  
 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều 

lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại 

cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. 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. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện 

như sau: 

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

thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và 

các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 

quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 

viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số 

cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có 

quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
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thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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); 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các 

lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền 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 được quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty 

và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  
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3. Trừ khi pháp luật và Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền/phân cấp/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các quyền hạn của Hội đồng quản trị. 

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 

kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên 

Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 

của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công 

ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 

Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ 

trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ 

thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết 

hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao 

dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện 

giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính 

gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa 

Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), 

người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ 

thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 

nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn 

khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, 

giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường 
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1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 

hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

phản ánh vốn chủ sở hữu  đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; 

c. 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 hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm 

quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ; 

d. 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; 

e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (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 c khoản 3 Điều này hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này. Hội đồng quản trị 

phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số 

quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm 

quá một phần ba; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh 

sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

f. Xác định thời gian và địa điểm họp; 
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g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh 

nghiệp; 

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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. 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp 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 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

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 
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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 

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; 

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. Biểu quyết 
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a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được 

ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một 

(01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch 

hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi 

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng 

quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc 

họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu 

quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối 

cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 6 Điều 42 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng 

đó. 

12. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng 

lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công 

ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. 

Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi 

ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản 

trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Nghị quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết theo hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành 

viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
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1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 

bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc 

họp; 

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 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 các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm 

về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau 

đây: 

a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính; 

c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 
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d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm 

soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và 

báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty 

không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít 

nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có 

chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18. 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 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 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. 

5. 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 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi 

ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên 

quan của mình, bao gồm: 
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a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn 

góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương 

ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực 

hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty 

đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ 

được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu 

thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì 

tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình 

xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực 

do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên 

Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp 

hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các 

thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc 

bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về 

việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc (Giám 

đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát 

thực hiện các nghị quyết. 
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Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan 

hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban 

kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ 

lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy 

ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có 

liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung quy chế 

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi thấy cần 

thiết cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2. Trong trường hợp các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty liên quan 

đến Hội đồng quản trị thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung 

tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ Công ty. 

3. Những vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nếu chưa 

được quy định trong Quy chế này thì áp dụng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công 

ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác của Công ty. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC bao gồm bảy (07) 

Chương, 24 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông 

qua và được Hội đồng quản trị Công ty ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

tháng 04 năm 2021. 

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty có 

trách nhiệm tuân thủ Quy chế này. 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

-------- 

Số: ……/2021/QĐ-BKS-MHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Hà Nội, ngày … tháng 04 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC) 

 

BAN KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần MHC; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số ......../2021/NQ-

ĐHĐCĐ-MHC ngày 22 tháng 04 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần MHC”. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan 

của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC 

(Ban hành theo Quyết định của Ban kiểm soát số……/2021/QĐ-BKS-MHC. ngày 22 tháng 04 

năm 2021) 

 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức 

nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên 

Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định 

khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm 

soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu 

trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức 

nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho 

Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân 
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hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm 

soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không 

quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết 

nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công 

ty; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của Công ty; 

e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 

Công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm 

soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh 

nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 

Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 
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1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; 

việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

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

đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như 

sau: 

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông 

báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm 

soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố 

rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 
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như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 

các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 

quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo các trường hợp quy định tại 

Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội 

đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải 

cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác; 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban 

kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực 

hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát Công ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều 

39 Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và 

theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
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c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát 

hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ 

sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản 

lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác 

phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát 

hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy 

định của pháp luật; 

b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp; 

c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng 

Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều 

này sẽ được Công ty hoàn lại. 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 

diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp 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. 
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CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao 

gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên 

Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; 

kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm 

giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành 

doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

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 
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ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 

của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 

của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên 

quan của mình, bao gồm: 

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm 

chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh 

nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm 

soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi 

ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty 

nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị 

quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không 

được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao 

dịch có liên quan. 

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 
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Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng 

có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, 

quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng 

không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện 

chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. Khi thấy cần thiết phải sửa đổi bổ sung Quy chế này cho phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Ban kiểm soát 

có thể đề xuất, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định sửa đổi. 

2. Trong trường hợp các qui định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty liên quan 

đến Ban kiểm soát thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương 

ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ Công ty. 

3. Những vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nếu chưa 

được quy định trong Quy chế này thì áp dụng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công 

ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác của Công ty. 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC bao gồm bảy (07) 

Chương, 23 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông 

qua và được Ban kiểm soát Công ty ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

tháng 04 năm 2021. 

2. Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty có trách 

nhiệm tuân thủ Quy chế này 

  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


