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CÔNG TY NƯ ỚC SẠCH HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TY CỎ PHẦN NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI

PHẦN MỎ ĐẦU

1. Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV 
Nước sạch số 2 Hà Nội (là công ty 100% vốn nhà nước) theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND 
ngày 08/06/2015 của UBND Thành phố Hà Nội; trực thuộc Công ty TNHH một thành viên 
Nước sạch Hà Nội (hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con).

Công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy 
định của pháp luật.

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở:
- Luât Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã đươc Quốc hôi nước Công hòa Xã hôi 

Chủ nghĩa Viêt Nam khóa XIV, kỳ hop thử 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luát Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Nghi đinh sổ 155/2020/NĐ -  CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết 
thi hành môt số điều của Luãt Chứng khoán;

- Thông tư số ỉ 16/2020/NĐ -  CP ngày 31/12/2020 của Bô Tài chính hướng dẫn mót 
so điều về quàn tri công tv áp dung đối với cỏn2 ty đai chủns tai nshi đinh so 155/2020/NĐ 
- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt số điều của 
Luât Chứng khoán;

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
3. Điều lê này đươc thông qua theo quyết đinh của Đai hôi đồng cô đông tai đai hôi 

tô chức vào ngày tháng năm 2021.
4. Điều lệ này thay thế Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 

29/6/2020 và là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIÈU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

Dự thảo Điểu lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 2021
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a. Công ty: là Công ty cỗ phần Nước sach số 2 Hà Nôi;

b. vốn điều lê là tổng mênh giả cổ phần đã bán hoăc đươc đăng ký mua khi thành lập công 

ty cỗ phần và theo quy đinh tai Điều 6 Điểu lê này;

c. Vốn có CỊUvền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về 

những vấn đề thuôc thẩm quyền quyết đinh của Đai hôi đông cô đông;

d. Điều lê hoăc Điều lê Công ty: là điều lê Công ty cổ phần Nước sach sổ 2 Hà Nôi

d. Luãt Doanh nghiêp là Luât Doanh nghiêp sổ 59/2020/QH14 đươc Quốc hôi nước Cộng 

hòa Xã hôi Chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

e. Luât Chứng khoán là Luãt Chứng khoán số 54/2019/QH14 đươc Quoc hôi nước Công 

hòa Xã hôi Chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 26 thảng 11 năm 2019;

f. Viêt Nam là nước Công hòa Xã hôi Chu nghĩa Viêt Nam;

g. Ngày thành láp là ngày Công ty đirơc cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp (Giấy 

chứng nhân đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá tri tương dương) lần đầu;

h. Có tức là khoản lơi nhuân ròng đươc trả cho mỗi cổ phần bằng tiền măt hoăc bằng tài 

sản khác từ nguồn lơi nhuản còn lai của công ty sau khi đã thưc hiên nghĩa vu về tài chính;

i. Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc Công ty;

j. Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Ke toán trưởng;

k. Người có liên quan là cả nhân, tố chức đươc quy đinh tai khoản 46 Điều 4 Luât Chứng 

khoản;

l. Cô đông là cả nhản, tô chức sở hĩtu ít nhát môt cô phân của Công ty;

m. Cô đông lớn là cô đông đươc quy đinh tai khoản 18 Điêu 4 Luât Chứng khoán;

n. Đơn vi trưc thuôc Công ty: là các phòng, ban; văn phòng đai diên, chi nhánh trưc thuôc 

và tương đương;

o. Thời han hoat đông là thời gian hoat đông của Công ty đươc quy đinh tai Điều 2 Điều lê 

này và thời gian gia han (nếu có) đươc Đai hôi đồng cổ đông của Công ty thông qua;

p. Sở giao dich chứng khoán là Sở giao dich chứng khoán Viêt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiểu tới một hoặc một số quy định hof 

bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
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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.

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN, 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 và thời hạn hoạt động
của Công ty
1. Tên Công ty
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
- Tên Công ty viết bàng tiếng nước ngoài: HANOI WATER SUPPLY NƯMBER 2 JOINT 

STOCK COMPANY
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
- Tên viết tắt tiếng Anh: HAWATER No 2.,JSC
- Biểu tượng: màu trắng và xanh
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù họp với pháp luật hiện hành của 

Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 

Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38750394
- Fax: 024.38750396
- E-mail: nuocsach2hn@hawater.com.vn
- Website: www.hawater.com.vn
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực 

hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù họp với quyết định của Hội đồng quản trị 
và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoat đông trước thời han quy đinh tai khoản 2 Điều 59 hoăc gia han 
hoat đông theo quy đinh tai Điều 60 Điều lê này, thời han hoat đông của Công ty là vô 
thời han.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty.
2. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của

Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của' 
pháp luật. \ /

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 2021
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3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích họp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh 

doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có 
liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt 
hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên.

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Mục tiêu hoạt động
Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu:
a) Không ngừng nâng cao lợi ích của Nhà nước, của Công ty, các cổ đông và người lao 
động.
b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
c) Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành 
phố và cả nước.
2. Ngành nghề kinh doanh

Công ty tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính là khai thác, xử lý và cung cấp 
nước sạch; bên cạnh đó cũng đẩy mạnh phát triển hoạt động thi công xây dựng lắp đặt 
chuyên ngành cấp thoát nước và các hoạt động dịch vụ phụ trợ.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty đươc câp nhát theo Quyết đinh số 27/2018/QĐ -  
7Tg ngày 06/7/2018 ban hành Hê thong ngành kinh tế Viêt Nam và bô sung các ngành nghề 
kinh doanh như sau:
TT Tên ngành Mã ngành Ghi chú

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 3600 (Chính)
2. Lắp đăt hê thống cấp, thoát nước, hê thống sưởi và 4322 Câp nhât

điểu hoà không khí theo OĐ 
27/2018/OĐ 

-TTg

3. Nghiên cứu khoa hoc và phát triên công nghê trong 7211 Câp nhát
lĩnh vưc khoa hoc tư nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thưc nghiêm khoa

theo OĐ 
27/2018/OĐ
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TT Tên ngành Mã ngành Ghi chú

hoc tư nhiên - m
4. Nghiên círu khoa hoc và phát triển công nghê trong 7212 Câp nhát

lĩnh vưc khoa hoc kỹ thuât và công nghê
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triên thưc nghiêm khoa

theo OĐ 
27/2018/OĐ

- mhoc kỹ thuât

5. Xâv dưng công trình công ích khác 4229 Câp nhát 
theo ỌĐ 

27/2018/OĐ
- m

6. Xâv dưng công trình kv thuât dãn dung khác 4299 Cáp nhát 
theo OĐ 

27/2018/OĐ 
-T T z

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 4390
8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: 

Chi tiết:
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc 

công trình;
- Thiết kế cấp thoát nước -  môi trường nước;
- Khảo sát địa chất công trình;
- Khảo sát trắc địa công trình;
- Giám sát thi công xây dựng: loại công trình xây 

dựng; lĩnh vực chuyên môn giám sát: lẳp đặt thiết 
bị, công nghệ cấp thoát nước - môi trường nước;

- Giám sát thi công xây dựng: loại công trình dân 
dụng và hạ tầng kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn 
giám sát: lắp TBCT, xây dựng -  hoàn thiện;

- Giám sát thi công xây dựng: lĩnh vực chuyên 
môn giám sát hệ thống cấp thoát nước;

- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 thuộc công trình 
hạ tầng kỳ thuật cấp thoát nước và phụ trợ:

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư (trừ các dự án 
quan trọng quốc gia);

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công 
trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia);

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, 
đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

7110

i f /
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TT Tên ngành

+ Đo bóc khôi lượng xây dựng công trình;
+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt 

động xây dựng;
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình (trừ các 

dự án quan trọng quốc gia);
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng công trình.
+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điểu 93 

NĐ 15/202Ị/NĐ-CP)
+ Thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hơp 

đ ồ m  (TT10/2020/TT-BTC);
+ Thấm tra hồ sơ thanh toán, quyệt toán vôn đâu 

tưxâydim g công trình (TT10/2020/TT-BTC);
- Tư vấn thiết kế, tư van thảm đinh, tư vấn giảm sát 
về phỏng chảy và chữa cháy (Điều 41 NĐ 
136/2020/NĐ-CP)
- Khảo sát đĩa hình (NĐ 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn đấu thầu (trừ hoat đông kiêm toán) (Luât
đẩu thầu sổ 43/2013/QH13);
- Tư vấn quản lý dư án đâu tư xây dưng (Điêu 94
NĐ 15/202l/NĐ -  CP);

- Tư van quản lý chi phí đầu tư xây dưng (Điều 98
NĐ 15/2021/NĐ -  CP);

Mã ngành Ghi chú

Bổ sung mới

9. Hoạt động hồ trợ kinh doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu:

Xuất, nhập khẩu mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

Xây dưng công trình cấp, thoát nước 

Lắp đăt hê thống diên

Giữ nguyên

Bô su m  mới 
Bỗ sung mới

10. 4222
11. 4321

Lắp đăt hê thổm  xây dưng khác 
Chi tiết:
- Thi công, lắp đăt hê thong phòng cháy và chữa 
chảy (Điều 41 NĐ 136/2020/NĐ-CP)

_ _ _ — ----------------------------------------------

Bô sung mới12. 4329

13. Lắp ãăt mảy móc và thiết bi công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp phương tiên, thiết bi phòng cháy
và chữa cháy (Điều 41 NĐ 136/2020/NĐ-CP)

3320 Bổ sung mới

14. Cho thuê xe có đ ó m  cơ 7710 Bô sung mới
__________í______
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TT Tên ngành Mã ngành Ghi chú

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuât 7120 Bổ sung mới

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

C ôm  ty đươc phép tiến hành hoat đôns kinh doanh theo các ngành nghề quy đinh tai 
Điều lê này đã đ ă m  ký, thôm  báo thay đôi nôi dung đăng ký với cơ quan đ ă m  ký kinh 
doanh và đã côns bố trẽn cổng thông tin đăng ký doanh m hiêp quốc gia. Trườm hơv Công 
ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có diều kiên, Công ty phải đáp ú m  đủ điều 
kiên kinh doanh theo quy đinh của Luât đầu tư, pháp luât chuyên ngành liên quan.

CHƯƠNG IV. VÓN ĐIÈU LỆ, CỎ PHẦN, CỎ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 568.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tám tỷ 
đồng).
Tổng số vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được chia thành 
56.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù họp 
với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và 
cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần 
được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 
hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. 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 cố đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản 
trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản tri có thê phân phổi sổ cổ phần đó cho cổ đ ô m  
và người khác với điều kiên không thuân lơi hơn so với nhữm  điều kiên đã chào bán cho 
các cổ đông hiên hữu trừ trườm  hơp Đai hôi đồ m  cô đông có chấp thuân khác.

6. C ôm  ty có thể mua cổ phần do chính C ôm  ty đã phát hành theo nhữm  cách thức đươc 
quy đinh trom  Điều lê này và pháp luảt hiên hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu
1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cố



2. Cỗ vhiếu là loai chứng khoán xác nhân quyền và lơi ích hơp pháp của người sở hữu đối 
với môt phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành, c ổ  phiếu phải có đầy đủ các nôi dung 
theo quy đinh tai khoản 1 Điều 121 Luât Doanh nghiêp.
3. Trong thời hạn 30 ngày 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 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ 
tiền mua cổ phần theo nhu quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoăc 
thời han khác theo điều khoản phát hành quy đinh), người sở hữu số cổ phần được cấp 
chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng 
nhận cổ phiếu.

4. Trường hơp cổ phiếu bi mất, bi hư hỏng hoăc bi hủy hoai dưới hình thức khác thì cô đông 
đươc Công ty cấp lai cổ phiếu theo đề nghi của cô đông đó. Đe nghi của cố đông phải bao 
gồm các nôi dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bi mất, bi hư hỏng hoăc bi hủy hoai dưới hình thức khác;

b) Cam kết chiu trách nhiêm về những tranh chấp phát sinh từ viêc cấp lai cố phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ 
ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần
1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy 
định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được 
chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền 
lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy 
định của pháp luật.
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 chiu trách nhiêm tương ứng với tống mênh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa 
vu tài chỉnh của Công ty phát sinh do viêc không thanh toán đầy đủ.

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 họp 
không thanh toán theo đủng 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.

ỹl A
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 2021



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 phổi theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thây là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bi thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần 
đó, nhưng vẫn phải phải chiu trách nhiêm tương ứng với tông mênh giả cô phân đã đăng ky 
mua đối với nghĩa vu tài chính của Công ty phát sinh vào thời điêm thu hôi theo CỊuyêt định 
của Hôi đồng quản tri kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thưc hiên thanh toán. Hôi đông 
quản tri có toàn quyền quyêt đinh viêc cưỡng chê thanh toán toàn bô giá tri cô phiêu vào 
thời điềm thu hôi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điếm 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. C ơ  CẤU TỎ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIẺM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiếm soát
Co 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. Giám đốc.

Điều 12. Quyền của cổ đông
1. Cố đông phố thông có các quyền sau:
a. Tham dư, phát biểu trong cuôc hop Đai hôi đồng cổ đông và thưc hiên quyền biểu quyết 
trưc tiếp hoăc thông qua người đai diên theo ủy quyền hoăc hình thức khác do Điều lê công 
ty, pháp luât quy đinh. Moi cô phần phô thông có môt phiếu biêu quyết;
b. Nhân cổ tức với mức theo quyết đinh của Đai hôi đồng cổ đông;
c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lê sở hữu cô phần pho thông của từng co đông 
trong Công ty;
d. Tư do chuyến nhương co phần của mình cho người khác, trừ trường hơp quy đinh tai 
khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luât Doanh nghiêp và quy đinh khác của pháp luât có 
liên quan;
đ. Xem xét, tra cứu và trích luc thông tin vê tên và đìa chi liên lac trong danh sách cô dông 
có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đỏi thông tin không chính xác của mình;
e. Xem xét, tra cứu, trích luc hoăc sao chup Điều lê công ty, biên bản hop Đai hôi đông cô 
đông và Nghi quyết Đai hôi đồng cỏ đông;

CHƯƠNG VI. CỐ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG
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g. Khi Công ty giải thể hoăc phá sản, âươc nhân môt phần tài sản còn lai tương ứng với tỷ 
lê sở hữu cổ phần tai Công ty;
h. Yêu cầu Công ty mua lai cỗ phần trong các trường hơp quy đinh tai Điều 132 Luât 
Doanh nghiệp;
1 Đươc đổi xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng môt loai đều tao cho cô đông sở hữu các 
quyền, nghĩa vu và lơi ích ngang nhau. Trường hơp Công ty có các loai cố phần ưu đãi, các 
quyền và nghĩa vu gắn liền với các loai cổ phần ưu đãi phải đươc Đai hôi đồng cô đông 
thông CỊua và công bổ đầy đủ cho cô đông;
k. Đươc tiếp cân đầy đủ thông tin đinh kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bô theo 
quy đinh của pháp luât;
1 Đươc bảo vê các quyền, lơi ích hơp pháp của mình; đề nghi đình chỉ, hủy bỏ nghi quyết, 
quyết đinh của Đai hôi đồng cổ đông, Hôi đồng quản tri theo quy đinh của Luát Doanh 
nghiêp;
m. Các quyền khác theo quy đỉnh của pháp luât và Điều lê này.
n. Các quyền đổi với các loai cổ phần khác
2. Cổ đông hoăc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (05%) tống sổ cô phần phổ thông trở lên có 
các quyền sau:
a. Yêu cầu Hôi đồng quản tri thưc hiên việc triều tâp hop Đai hôi đồng cô dông theo các 
quy đinh tai khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luât Doanh nghiệp;
b. Xem xét, tra cím, trích luc số biên bản và nghi quyết, quyết dinh của Hôi đồng quản tri, 
báo cáo tài chính bản niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiêm soát, hơp đông, giao dich 
phải thông qua Hôi đồng quản tri và tài liêu khác, trừ tài liêu liên quan đến bí mát thương 
mai, bí mât kinh doanh của Công ty;
c. Yêu cầu Ban kiếm soát kiểm tra từng vắn đề cu thế liên quan đến quản lý, điều hành hoat 
đông của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các 
nôi dung sau đây: ho, tên, đĩa chi liên lac, quốc tích, số giấy tờ pháp lý của cá nhân dối với 
cổ đông là cá nhăn; tên, mã so doanh nghiệp hoăc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, đĩa chỉ 
tru sở chính đoi với co đông là tố chức; so lương cố phần và thời điếm đăng ký cổ phần của 
từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhỏm cô dông và tỷ lê sở hữu trong tổng số cỏ phần 
của Công ty; vấn đề cần kiêm tra, muc đích kiêm tra;
d. Kiến nghi vấn đề đưa vào chương trình hop Đai hôi đồng cố đông. Kiến nghi phải bằng 
văn bản và đươc gửi đến Công ty châm nhất là ba (03 ngày) làm vỉêc trước ngày khai mac. 
Kiến nghi phải ghi rõ tên cồ dông, sổ lương từng loai cổ phần của cỗ đông, vấn đề kiến nghi 
đưa vào chương trình hop;
đ. Các quyền khác theo quy dinh của pháp luãt và Điều lê này.
3. Cổ đông hoăc nhóm co đông sở hữu từ năm (05%) tông sổ cô phần phố thông trở có 
quyền đề cử người vào Hôi đồng quản tri, Ban kiêm soát. Viêc đề cử người vào Hôi đông 
quản tri và Ban kiểm soát thưc hiên như sau:
a. Các cố đông pho thông hơp thành nhóm đế để cử người vào Hôi đôns quản tri và Ban 
kiểm soát phải thông báo về viêc hop nhóm cho các cổ đông dư hop biết trước khi khai mac



b. Căn cứ số lương thành viên Hôi đồng quản tri và Ban kiêm soát, cô dông hoăc nhóm cô 
đông quy đinh tai khoản này đươc quyển đề cử môt hoăc mót so người theo Quyêt đinh của 
Đai hôi đằng cồ đông làm ứng cử viên Hôi đồng quàn tri và Ban kiêm soát. Trường hơp số 
ứng cử viên đươc cổ đông hoăc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn so ứng cử viên mà ho đươc 
quyền đề cử theo quyết đinh của Đai hôi đồng cồ đông thì so ứng cừ viên còn lai do Hôi 
đồng quản tri Ban kiếm soát và các cô đông khác đê cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vu sau:
1. Thanh toán đủ và đủng thời han số co phần cam kêt mua.
2. Không đươc rút vốn đã góp bằng cổ phần phố thông ra khỏi Công ty dưới moi hình thức, 
trừ trường hơn đươc Công ty hoăc người khác mua lai cô phần. Trường hơp có co đông rút 
môt phần hoăc toàn bô vôn cô phản đã góp trái với quy đinh tai khoản này thì cô đông đó 
và người có lơi ích liên quan trong Công ty phái cùng liên đới chiu trách nhiêm vê các 
khoản nơ và nghĩa vu tài sản khác của Công ty trong pham vi giá tri cố phần đã bi rút và 
các thiêt hai xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nôi bô của Công ty.
4. Chấp hành Nghi quyết, quyết đinh của Đai hôi đồng co đông, Hôi đòng quản tri.
5. Bảo mât các thông tin đươc Công ty cung cấp theo quy đinh tai Điều lê công ty và pháp 
luât; chỉ sử dung thông tin đươc cung cao đê thưc hiên và bảo vê quyên và lơi ích hơv pháp 
của mình; nghiêm cam phát tán hoăc sao, gửi thông tin đươc Công ty cung câp cho tô chức, 
cả nhãn khác.
6. Tham dư cuôc hop Đai hôi đông cô đông và thưc hiên quyên biêu quyêt thông qua các 
hình thức sau:
a. Tham dư và biểu quyết trưc tiếp tai cuôc hop;
b. ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dư và biểu quyết tai cuôc hop;
c. Tham dư và biểu quyết thông qua hôi nghi trưc tuyến, bỏ phiếu điên tử hoăc hình thức 
điên tử khác;
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuôc hop thông qua thư, fax, thư điên tử;
ã. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiên khác theo quy đinh trong Điều lê công ty.
7. Chiu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới moi hình thức đê thưc hiên môt 
trong các hành vi sau đây:

a. Vi pham pháp luât;
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dich khác đê tư lơi hoăc phuc vu lơi ích của tổ chức, cá 
nhân khác;
c. Thanh toán các khoản nơ chưa đến han trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vu khác theo quy dinh của pháp luât hiên hành.
9. Các nghĩa vu khác đối với các loai cổ phần khác.
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
1. Đai hôi đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết đinh cao 
nhất của Công ty. Đai hôi đồng cô đông hop thường niên môi năm môt lân và
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han bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hơp Điều lê công ty có 
quy đinh khác, Hôi đồng quản tri quyết đinh gia han hop Đai hôi đồng co đông thường niên 
trong trường hơp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kê từ ngày kêt thúc năm tài chính. 
Ngoài cuôc hop thường niên, Đai hôi đồng cô đông có thê hop bất thường. Đỉa điêm hop 
Đai hôi đồng cỏ đông ãươc xác đinh là nơi chủ toa tham dư hop và phải ở trên lãnh thô 
Viêt 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 và dự toán cho năm 
tài chính tiếp theo. Trường hơp Báo cảo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty cỏ 
các khoản ngoai trừ trong yếu, ý kiến kiểm toán trái ngươc hoăc từ chôi, Công ty phải mời 
đai diên tổ chức kiểm toán đươc chấp thuân thưc hiên kiếm toán báo cáo tài chính của 
Công ty dư hop Đai hôi đồng cổ đông thường niên và đai diên tố chức kiếm toán đươc chấp 
thuân nêu trên có trách nhiêm tham dư hop Đai hôi đồng co đông thường niên của Công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 
hợp sau:
a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b. Sổ lương thành viên Hôi đồng quản tri, Ban kiểm soát còn lai ít hơn số lương thành viên 
tối thiểu theo quy đỉnh của pháp luât;
c. Theo yêu cầu của cố đông hoăc nhóm cố đông quy đinh tai khoản 2 Điều 775 của Luât 
Doanh nghiêp; yêu cầu triêu táp hop Đai hôi đồng cô đông phải đieơc thế hiên bang văn 
bản, trong đó nêu rõ lý do và muc đích cuôc hop, có đủ chữ ký của các cô đông liên quan 
hoăc văn bản yêu cầu đươc lâp thành nhiều bản và tâp hơp đủ chữ ký của các cố đông có 
liên quan;
d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
4. Triêu tâp hop Đai hôi đồng cổ đông bất thường
a. Hôi đồng quản tri phải triêu táp hop Đai hôi đồng cô đông trong thời han ba mươi (30) 
ngày kể từ ngày số thành viên Hôi đồng quản tri, thành viên đôc lâp Hôi đòng quản tri hoăc 
thành viên Ban Kiểm soát còn lai như quy đinh tai điểm b khoản 3 Điều này hoăc nhân 
đươc yêu cầu quy đinh tai điêm c và điếm d khoản 3 Điều này;
b. Trường hơp Hôi đông quản tri không triêu tâp hop Đai hôi đồng co đông theo quy đinh 
tai điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời han 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế 
Hôi đồng quản tri triêu tảp hop Đai hôi đồng cô đông theo quy đinh tai khoản 3 Điều 140 
Luât Doanh nghiệp;

c. Trường hơp Ban kiêm soát không triêu tâp hop Đai hôi đồng cổ đông theo quy đinh tai 
điếm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoăc nhóm cố đông quy đinh tai điểm c khoản 3 Điều 
này có quyền yêu cầu đai diên Công ty triêu tâp hop Đai hôi đồng cỏ đông theo quy đinh tai 
Luât Doanh nghiêp;
Trong trường hơp này, cô đông hoăc nhóm cô đông triều tâp hop Đai hôi đồng cố đông có 
thê đề nghi Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tư, thủ tuc triêu tâp, tiến hành hop 
và ra quyết đinh của Đai hôi đồng co đông. Tất cả chi phí cho viêc triẻu tâp và tiến hành
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hop Đai hôi đồng cổ đông đươc Công ty hoàn lai. Chi phí này không bao gồm những chi phí 
do cổ đông chi tiêu khi tham dư cuôc hop Đai hôi đồng cổ đông, kế cả chi phí ăn ở và đi lai,
d. Thủ tuc để tổ chức hop Đai hôi đồng cồ đô ne theo quy đinh tai khoản 5 Điểu 140 Luát 
Doanh nghiêp.
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
L Đai hôi đ ồ m  co đông có quyển và nghĩa vu sau:

a. Thông qua dinh hướns phát triền của Công ty;
b. Quyết đinh loai cổ phần và tổng sổ cổ phần của từng loai đươc quyền chào bán; quyết 
đinh mức cỏ tức hằng năm của từng loai cổ phần;
c. Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiêm thành viên Hôi đồng quản tri, thành viên Ban kiêm soát;
d. Quyết đinh đầu tư hoăc bán sổ tài sản có giá tri từ 35% tong giá tri tài sản trở lên đươc 
ghi trong báo cáo tài chính sần nhất của Công ty;
ã. Quyết đinh sửa đổi, bổ sung Điều lê công ty;
e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g. Quyết đinh mua lai trên 10% tổng so cổ phần đã bán của moi loai;
h. Xem xét, xử lý vi pham của thành viên Hôi đồng quản tri, thành viên Ban kiểm soát gây 
thiêt hai cho Công ty và cô đông Công ty;
L Quyết đinh to chức lai, giải thê Công ty;
k. Quyết đinh ngân sách hoăc tổng mức thù lao, thưởng và lơi ích khác cho Hôi đồng quản 
tri, Ban kiểm soát;
1 Phê duyêt Quy chế quản tri nôi bô; Quy chế hoat đông Hôi đồng quản tri, Ban kiêm soát;
m. Phê duyêt danh sách công ty kiểm toán đươc chấp thuôn; quyết đỉnh công ty kiểm toán 
ãươc chấp thuân thưc hiên kiếm tra hoat dông của Công ty, bãi miễn kiêm toán viên đươc 
chấp thuân khi xét thầy cần thiết;
n. Quyền và nghĩa vu khác theo quy đinh pháp luât.
2. Đai hôi đồng cổ đông thảo luân và thông qua các vấn đề sau:
a. Kế hoach kinh doanh hằng năm của Công ty;
b. Bảo cáo tài chỉnh hằng năm dã đươc kiểm toán;
c. Báo cáo của Hôi đồng quản tri về quản tri và kết quả hoat đông của Hôi đồng quản tri và 
từng thành viên Hôi dồng quản tri;
d. Báo cáo của Ban kiêm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoat đông của 
Hôi đồng quản tri, Giám đốc;
ã. Báo cáo tư đánh giá kết quả hoat dông của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
e. Mức cỗ tức đổi với mỗi cỗ phần của từng loai;
g. Sô lương thành viên Hôi dông quản tri, Ban kiêm soát;
h. Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiêm thành viên Hôi dồng quản tri, thành viên Ban kiểm soát;
i. Quyết đinh ngân sách hoăc tổng mức thù lao, thưởng và lơi ích khác đổi với Hôi đồng 
quản tri, Ban kiêm soát;
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k. Phê duyêt danh sách công ty kiếm toán ãươc chấp thuãn; quyết đinh công ty kiếm toán 
đươc chấy thuân thưc hiên kiểm tra các hoat đông của công ty khi xét thay cần thiết;

l. Bổ sung và sửa đoi Điểu lê công ty;
m. Loai cổ phần và so lương cổ phần mới đươc phát hành đổi với mỗi loai cỗ phần;

n. Chia, tách, hơp nhât, sáp nháp hoăc chuyên đôi Công ty;
o. Tổ chức lai và siải thể (thanh lý) Côns ty và chi đinh người thanh lý;
p. Quyết đinh đầu tư hoăc bản số tài sản có siá tri từ 35% tổns £Ĩá tri tài sản trở lên được 
shi trone Báo cáo tài chính sân nhât của C ôm  ty;
q. Quyết đỉnh mua lai trên 10% tong so cố phần đã bản của môi loai;
r. Công ty ký kết hơp đồns, siao dich với những đổi tươm  đươc quy đinh tai khoản 1 Điều 
167 Luât Doanh nshiêp với siả tri bằns hoăc lớn hơn 35% tống giá tri tài sản của C ôm  ty 
đươc ghi trons bảo cảo tài chính sần nhất;
s. Chấy thuân các giao dich quy đinh tai khoản 4 Điều 293 Nshi đinh sổ 155/2020/NĐ-CP 
ngày 31 tháns 12 năm 2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt so điều của Luảt 
Chứng khoán;
t. Phê duyêt Quy chế nôi bô về quản tri công ty, Quy chế hoat đông Hôi đồng quản tri, Quy 
chế hoat đông Ban kiêm soát;
u. Các vấn đề khác theo quy đinh của pháp luât và Điều lê này.
3. Tất cả các nghi puyết và các vẩn đề đã điĩơc đưa vào chương trình hop phải ãươc đưa ra 
thảo luân và biểu quyết tai cuôc họp Đai hôi đồng cổ đông.
Điều 16. ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cồ đông
L Cỗ đông, người đai diên theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trưc tiếp tham dư 
hop hoăc ủy quyền cho mót hoăc mót so cá nhản, tố chức khác dư hop hoăc dư hop thông 
qua môt trong các hình thức quy đinh tai khoản 3 Điều 144 Luât Doanh nghiệp.
2. Viêc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đai diên dư hop Đai hôi đồng cổ đông theo quy đinh 
tai khoản ỉ Điều này phải láp thành văn bản. Văn bản ủy quyền đươc lâp theo quy đinh của 
pháp luât về dân sư và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhản, tổ chức đươc ủy 
quyền, so lương cô phần đươc ủy quyền, nôi dung ủy quyền, pham vi ủy quyền, thời han ủy 
quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên ãươc ủy quyền.
Người đươc ủy quyền dư hop Đai hôi đồng cô đông phải nôp văn bản ủy quyền khi đăng ký 
dư hop. Trường hơp ủy quyền lai thì người tham dư hop phải xuất trình thêm văn bản ủy 
quyền ban đầu của cổ đông, người dai diên theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước 
đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Phiếu biểu quyết của người đươc ủy quyền dư hop trong pham vi đươc ủy quyền vẫn có 
hiệu lưc khi xảy ra môt trong các trường hơp sau dây trừ trường hơp:
a. Người ủy quyền đã chết, bi han chế năng lưc hành vi dân sư hoăc bi mất năng lưc hành 
vi dân sư;
b. Nẹười ủy quyên đã  hủy bỏ viêc chỉ đinh ủy quyên:

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thưc hiên viêc ủy quyền.
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Điều khoản này không áp dung trong trường hoV Công ty nhân đươc thông bảo về một 
trong các sư kiên trên trước giờ khai mac cuôc hop Đai hôi đông cô đông hoăc trước khi 
cuôc hop đươc triêu tâp lai.

Điều 17. Thay đổi các quyền
L Viêc thay đối hoăc hủy bỏ các quyển ãăc biềt gan liên với môt loai cô phân ưu đãi có 
hỉêu ỉưc khi đươc cổ đông đai diên từ 65% tổng sổ phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cỗ 
đông dư hop thông qua. Nghi quyết Đai hôi đồng cổ đông về nôi dung làm thay đoi bất lơi 
quyền và nghĩa vu của cố đông sở hữu co phần ưu đãi chỉ đươc thông qua nêu đươc sô cô 
đông ưu đãi cùng loai dư hop sở hữu từ 75% tông so cô phần ưu đãi loai đó trở lên tản 
thành hoăc đươc các cố đông ưu đãi cùng loai sở hữu từ 75% tông sô cô phân iru đãi loai 
đó trở lên tán thành trong trường hơp thông qua nghi quyết dưới hình thức lấy V kiến bằng 
văn bản.
2. Viêc tổ chức cuôc hop của các cố đông nam giữ mót loai cô phần ưu đãi đế thông qua 
viêc thay đối quyền nêu trên chỉ có giá tri khi có toi thiêu 02 cố đông (hoăc đai diên theo ủy 
quyền của ho) và nắm giữ toi thiêu 1/3 giả tri mênh giá của các cố phần loai đó đã phát 
hành. Trường hơp không có đủ sô đai biêu như nêu trên thì cuôc hop đươc tô chức lai trong 
thời han 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuôc loai đó (không phu thuôc 
vào so lương người và sổ cổ phần) có măt trưc tiếp hoăc thông qua đai diên theo ủy quyền 
đều đươc coi là đủ sổ lương đai biếu yêu cầu. Tai các cuôc hop của cỗ đông nam giữ co 
phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuôc loai đó cỏ măt trưc tiếp hoăc 
qua người đai diên có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loai có quyền biểu quyết 
ngang bằng nhau tai các cuôc hop nêu trên.
3. Thủ tuc tiến hành các cuôc hop riêng biêt như vây đươc thưc hiên tương tư với các quy 
đinh tai Điều 19, 20 và 21 Điều lê này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành co phần quy đinh khác, các quyền đăc biêt gắn liền với 
các loai co phần có quyền ưu đãi đổi với môt sổ hoăc tất cả các vấn đề liên quan đến viềc 
phân phối lơi nhuân hoăc tài sản của Công ty không bi thay đỗi khi Công ty phát hành thêm 
các cô phân cùng loai.

Điều 18. Triệu tập họp, chưong trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

L  Hôi đông quản tri triêu tâp hop Đai hôi đồng co đông thường niên và bất thường. Hôi 
đông quản tri triêu tâp hop Đai hôi đồng cô đông bất thường theo các trường hơp quy đinh 
tai khoản 3 Điều 14 Điều lê này.

2. Người triêu tâp hop Đai hôi đồng cố đông phải thưc hiên các công vỉêc sau đây:

a. Chuân bi danh sách cô đông đủ điều kiên tham gia và biếu quyết tai cuôc hop Đai hôi 
đông cô đông. Danh sách co đông có quyền dư hop Đai hôi đồng cổ đông đươc lâp không 
quả 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời hop Đai hôi đồng cổ đông. Công ty phải công bổ 
thông tin vê viêc láp danh sách cô đông có quyền tham dư hop Đai hôi đồng cỏ đông toi 
thiêu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuản bi chương trình, nôi dung đai hôi;
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c. Chuân bi tài liêu cho đai hôi;

d. Dư thảo nghi quyết Đai hôi đồng cổ đông theo nôi dung dư kiến của cuôc hop; 

đ. Xác đinh thời gian và đia diêm tô chức dai hôi;

e. Thông báo và gửi thông báo hop Đai hôi đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 
dư hop;

g. Các công viêc khác phuc vu đai hôi.

3. Thông bảo mời hop Đai hôi đ ồ m  cổ đôns đươc gửi cho tất cả các cỗ đông bằng phương 
thức để bảo đảm đên đỉỉơc đia chỉ liên lac của cô đông, đông thời công bô trên trang thông 
tin điên tử của Công ty và ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở siao dich chứng khoán nơi 
cổ phiếu của Côns ty niêm vêt hoăc đăng ký giao dich. Người triêu tây hop Đai hôi đông, cô 
đôns phải sủ i thông bảo mời hop đến tất cả các cổ đông trons Danh sách cố đônz có quyên 
dư hop châm nhất 21 ngày trước ngày khai mac cuôc hop (tính từ ngày mà thôns báo đươc 
gửi hoăc chuyển đi môt cách hay lê). Chương trình hop Đai hôi đong co đóng, các tài liêu 
liên quan đến các vấn dề sẽ đươc biểu quyết tai đai hôi ãươc gửi cho các cô đông hoăc/và 
đăng trên trang thông tin điên tử của Công ty. Trong trường hơp tài liêu không đươc gửi 
kèm thông báo hop Đai hôi đồng cổ đông, thông báo mời hop nhải nêu rõ đường dân đên 
toàn bô tài liệu hop để các cố đông có thế tiếp cân, bao gôm:

a. Chương trình hop, các tài liêu sử dung trong cuôc hop;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hơp bầu thành viên Hôi 
đồng quản tri, thành viên Ban kiêm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dư thảo nghi quyết đổi với từng vấn đề trong chương trình hop.

4. Cổ đông hoăc nhóm cỗ đông theo quy đinh tai khoán 2 Điều ỉ 2 Điều lê này có quyền kiến 
nghi vẩn đề đưa vào chương trình hop Đai hôi dồng cô đông. Kiên nghi phải băng văn bản 
và phải đươc gửi đến Công ty chăm nhất 03 ngày làm viêc trước ngày khai mac cuôc hop. 
Kiến nghi phải ghi rõ tên cổ đông, sổ lương từng loai co phần của co đông, vấn đề kiến nghi 
đưa vào chương trình hop.

5. Người triều tâp hop Đai hôi dồng cỗ đông có quyền từ chối kiến nghi quy dinh tai khoản 
4 Điều này nếu thuôc môt trong các trường hơp sau:

a. Kiến nghi đươc gửi đến không đúng quy đinh tai khoản 4 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghi, cổ đông hoăc nhóm cỗ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần 
pho thông trở lên theo quy đinh tai khoản 2 Điều 12 Điều lê này;

c. Vấn đề kiến nghi không thuôc pham vi thắm quyền quyết đinh của Đai hôi đồng cô đông;

d. Các trường hơp khác theo quy đinh của pháp luât và Điều lê này.
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6. Người triêu tâp hop Đai hôi đồng cô đông phải chấp nhân và đưa kiến nghi quy đinh tai 
khoản 4 Điều này vào dư kiến chương trình và nôi dung cuôc hop, trừ trường hơp quy đinh 
tai khoản 5 Điều này; kiến nghi ãươc chính thức bô sung vào chương trình và nôi dung 
cuôc hop nêu đươc Đai hôi đông cô đông châp thuôn.

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 cố đông dự họp đại diện cho ít 
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hơp cuôc hop lần thứ nhất không đủ điều kiên tiên hành theo quy đinh tai khoản 
1 Điều này thì thône báo mời hop lần thứ hai đươc gửi trong thời han 30 ngày, kế từ ngày 
dư đinh hop lần thứ nhất. Cuôc hop Đai hôi đồng cố đông lần thứ hai ãươc tiến hành khi có 
so cổ đông dư hop đai diên từ 33% tông sổ phiếu biếu quyết trở lên.

3. Trường hơp cuôc hop lần thứ hai không, đủ điều kiên tiến hành theo quy đinh tai khoản 2 
Điều này thì thông báo mời hop lần thử ba phải đươc gửi trong thời han 20 ngày kê từ 
ngày dư đinh hop lần thứ hai. Cuôc hop Đai hôi đồng cố đông lần thứ ba đươc tiến hành 
không phu thuôc vào tông so phiếu biêu quyêt của các cô đông dư hop.
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mac cuôc hop, Công ty phải tiến hành thủ tuc đăng ký cổ đông và phải 
thưc hiên viêc đãng ký cho đến khi các cố đông có quyển dư hop có măt đăng ký hềt theo 
trình tư sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cố đông, Công ty cấy cho từng cố đông hoăc đai diên theo ủy 
quyển có quyển biếu quyết mót thẻ biếu quyết, trên đó ghi sô đăng ký, ho và tên của cô 
đông, ho và tên đai diên theo ủy quyền và so phiếu biêu quyệt của cô đông đó. Đai hôi đỏng 
co đỏng thảo luân và biếu quyết theo từng vấn đề trong nôi dung chương trình. Viêc biêu 
quyết đươc tiến hành bang biếu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiên. Tai 
Đai hôi, so thẻ tản thành nghi quyết đươc thu trước, so thẻ khôns tản thành ne hi quyết đươc 
thu sau, cuối cùns đếm tổng so phiếu tán thành hoăc không tán thành đê quyết dinh. Ket 
quả kiểm phiếu đươc Chủ toa cỏns bổ ngay trước khi bế mac cuôc hop. Đai hôi bầu những 
nsười chiu trách nhiêm kiêm phiếu hoăc giám sát kiêm phiếu theo đề nshi của Chủ toa. Sô 
thành viên của ban kiểm phiếu do Đai hôi đồng cô đôns quyết đinh căn cứ đề nghi của Chủ 
toa cuôc hop;

b. Co đông, người đai diên theo ủy quyền của cố đôns là tố chức hoãc nsườỉ đươc ủy quyền 
đến sau khi cuôc hop đã khai mac có quyền đăng ký nsay và sau đó có quyền tham sia và 
biểu quyết tai đai hôi ngay sau khi đăns ký. Chủ toa không có trách nhiêm dừns đai hôi đê 
cho co đôns đến muôn đăng ký và hiêu lưc của nhữne nôi duns đã đươc biếu quyết trước đó 
khôns thay đôi.

2. Viêc bầu chủ toa, thư ký và ban kiểm phiếu đươc quy đinh như sau:

a. Chủ tích Hôi đ ồ m  quản tri làm chủ toa hoăc ủy quyền cho thành viên Hôi đồm  quản tri 
khác làm chủ toa cuôc hop Đai hôi đồng cô đôns do Hôi đồng quản tri triêu tây. Trường 
hơp Chủ tich vắns măt hoăc tam thời mất khả năns làm viềc thì các thành viên Hôi đỏns
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quản tri còn lai bầu môt người trong sổ ho làm chủ toa cuôc hop theo nguyên tắc đa sổ. 
Trường hơp không bầu đươc người làm chủ toa, Trươns Ban kiêm soát điêu hành đê Đai 
hôi đồng co đông bầu chủ toa cuôc hop trong số những người dư hop và người có phiêu bâu 
cao nhất làm chủ toa cuôc hop;

b. Trừ trường hơp quy đinh tai điểm a khoản này, người ký tên triêu tâp hop Đai hôi đồng 
cổ đông điều hành để Đai hôi đồng cổ đông bầu chủ toa cuôc hop và người có sổ phiếu bầu 
cao nhất làm chủ toa cuôc hop;

c. Chủ toa cử môt hoăc môt so người làm thư ký cuôc hop;

d. Đai hôi đồng co đông bầu môt hoăc môt so người vào ban kiêm phiêu theo đê nghi của 
chủ toa cuôc hop.

3. Chương trình và nôi dung cuôc hop phải đươc Đai hôi đồng cổ đông thông qua trong 
phiên khai mac. Chương trình phải xác đinh rõ và chi tiết thời gian đối với từng vẩn để 
trong nôi dung chương trình hop.

4. Chủ toa đai hôi có quyền thưc hiên các biên pháp cần thiết và hơp lý dể điều hành cuôc 
hop Đai hôi đồng co đông môt cách có trát tư, đủng theo chương trình đã đươc thông CỊua 
và phản ánh đươc mong muốn của đa sổ người dư hop.

a. Bố trí chỗ ngồi tai đìa điểm hop Đai hôi đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho moi người có măt tai các đìa diêm hop;

c. Tao điều kiên cho cỗ đông tham dư (hoăc tiếp tuc tham dir) đai hôi. Người triêu tấp hop 
Đai hôi đồng cố đông có toàn quyền thay đối những biên pháp nêu trên và áp dung tất cả 
các biên pháp cần thiết. Các biên pháp áp dung có thế là cấp giấy vào cửa hoăc sử dung 
những hình thức lưa chon khác.

5. Đai hôi đồng co đông thảo luận và biếu quyết theo từng vấn đề trong nôi dung chương 
trình. Viêc biêu quyệt đươc tiến hành băng biêu quyệt tán thành, không tản thành và không 
có ý kiến. Ket quả kiêm phiếu đươc chủ toa công bổ ngay trước khi bế mac cuôc hop.

6. Co đông hoăc người đươc ủy quyền dư hop đến sau khi cuôc hop dã khai mac van ãươc 
đăng ký và có quyên tham gia biếu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hơp này, hiều 
lưc của những nôi dung dã đirơc biêu quyệt trước đó không thay đôi.

7. Người triêu táp hop hoăc chủ toa cuôc hop Đai hôi đồng co đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dư hop chiu sư kiểm tra hoăc các biên pháp an ninh hơp pháp, hơp 
lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan cỏ thẩm quyền duy trì trát tư cuôc hop; truc xuất những người không 
tuân thủ quyển điều hành của chủ toa, cổ ý gây roi trát tư, ngăn cản tiến triền bình thường 
của cuôc hop hoăc không tuân thủ các yêu cầu về kiếm tra an ninh ra khỏi cuôc hop Đai hôi 
đồng cổ đông.
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8. Chủ toa có quyền hoãn cuôc hop Đai hôi đồng cổ đông đã có đủ sổ người đăng ký dư hop 
tối đa không quá 03 ngày làm viêc kế từ ngày cuôc hop dư đinh khai mac và chỉ đươc hoãn 
cuôc hop hoăc thay đoi đĩa điểm hop trong trường hơp sau đây:

a. Đỉa điểm hop không có đủ chỗ ngồi thuân tiên cho tất cả người dư họp;

b. Phương tiên thông tin tai đĩa điềm hop không bảo đảm cho cô đông dư hop tham gia, 
thảo luân và biếu quyết;

c. Có người dư hop cản trở, gậy rối trât tư, có nsuv cơ làm cho cuôc hop không ãươc tiến 
hành mót cách công bẳnz và hơp pháp.

9. Trườm hơp chủ toa hoãn hoăc tam dừns hop Đai hôi đồne co đôns trái với quy đinh tai 
khoản 8 Điêu này, Đai hôi đông cô đông bâu môt nsười khác trong sô nhữns nsười dư hop 
để thay thế chủ toa điều hành cuôc hop cho đến lúc kết thúc; tất cả nshi quyết ãươc thông 
qua tai cuôc hop đó đều có hiêu lưc thi hành.

10. Trường hơp Công ty áp ciuns công nshê hiên đai ãể tổ chức Đai hôi đồng cỏ đôns thông 
qua hop trưc tuyến, Công ty có trách nhiêm đảm bảo đế cô đôns tham dư, biêu quyềt băng 
hình thức bỏ phiếu điên tử hoăc hình thức điên tử khác theo quy đinh tai Điều 144 Luât 
Doanh nshiêp và khoản 3 Điều 273 Nghi đinh sổ 155/NĐ-CP ngày 31 tháns 12 năm 2020 
của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt số điều của Luât Chứng, khoán.

Điểu 21. Điểu kiện để Nghị quyết của Đại hội đằng cồ đông được thông qua

L Nghi quyết về nôi dung sau đây đươc thôns qua nếu đươc so cô đông đai diên từ 65% 
tổns so phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cố đông dư hop tản thành, trừ trường hơp quy 
đinh tai các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luât Doanh nghiêp:

a. Loai cô phản và tông sô cô phân của từng loai;

b. Thay đổi mành, nghề và lĩnh vưc kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tô chức quản lý Công ty;

d. Dư án đầu tư hoăc bản tài sản có ẹiá tri từ 35% tống giá tri tài sản trở lên đươc ghi 
trong báo cáo tài chính sần nhất của Công ty;

đ. Tố chức lai, giải thế Công ty;

2. Các nghi quyết đươc thông qua khi đươc sổ cỏ đông sở hữu trên 50% tổng so phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông dư hop tản thành, trừ trường hơp quy đinh tai các khoản 1 Điêu 
này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luât Doanh nghiêp.

3. Các Nghi quyết Đai hôi đồng cổ đông đươc thông qua bằng 100% tổng sổ co phần có 
quyền biểu quyết là hơp pháp và cỏ hiêu lưc ngay cả khi trình tư, thủ tuc triêu tãp hov và 
thông qua nghi quyết đó vi pham quy đinh của Luât Doanh nghiêp và Điểu lê công ty.
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Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định 
tai khoản 2 Điều 147 Luât Doanh nghiêp.
2. 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 
bổ tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi 
châm nhất 10 ngày trước thời han phải gửi lai 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 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 cố đông là tố 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 họp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cố 
đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biếu quyết của cố 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. Ho, tên, chữ ký của Chủ tích Hôi đồng quản tri;
4. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:
a. Gửi thư: phiếu lấy ý kiến đã ãươc trả lời phải có chữ ký của cố đông là cả nhân, của 
người đai diên theo ủy quyền hoăc người đai diên theo pháp luât của cố đông là tô 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. 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.
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 kiếm phiếu 
trong trường họp 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 vu quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
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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 quyêt;
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 họp 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. Các vấn đề đã được thông qua;
f. Ho, tên, chữ ký của Chủ tich Hôi đồng quản tri, người kiếm 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 kiếm 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 nghi quyết 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.
8. 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.
9. 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 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cố 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 bàng 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 tăt 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 cố 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 họp lệ, không họp 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;
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biếu quyết thông qua tương ứng;
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hơp chủ toa, thư ký từ chổi ký biên bản hop thì 
biên bản này có hiêu lưc nếu đươc tât cả thành viên khác của Hôi đông quản tri tham dư 
hop ký và có đầy đủ nôi dung theo quy đinh tai khoản này. Biên bản hop ghi rõ viềc chủ 
toa, thư ký từ chối ký biên bản hoy.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 
họp 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 hoác người khác ký tên trong biên bản hop phải chịu 
trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của 
Công ty trong thời hạn hai mươi bổn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 
mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bàng chứng xác thực về những công việc 
đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 
biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định.
5. Nghi quyết, Biên bản hop Đai hôi đồng cổ đông, phu luc danh sách cổ đông đãng kỷ dư 
hop kèm chữ ký của cô đông, văn bản ủy quyền tham dư hop, tất cả các tài liêu đính kèm 
Biên bản (nếu có) và tài liêu có liên quan kèm theo thông bảo mời hop phải đươc côn2 bố 
thông tin theo quy đinh pháp luảt về công bo thông tin trên thi trường chứng, khoản và phải 
đươc lưu giữ tai tru sở chính của Công ty.
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời han 90 ngày kê từ ngày nhãn đươc nghi quyết hoăc biên bản hop Đai hôi đồng 
cô đông hoăc biên bản kết quả kiêm phiếu lấy ý kiến Đai hôi đồng cỗ đông, cồ đông hoăc 
nhóm cô đông quy đinh tai khoản 2 Điều 775 Luât Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án 
hoăc Trong tài xem xét, hủy bỏ nghi quyết hoăc môt phần nôi dung nghi quyết Đai hôi đồng 
cô đông trong các trường hơp sau đây:

L  Trình tư, thủ tuc triêu tãp hop và ra quyết đinh của Đai hôi đồng cổ đông vipham nghiêm 
trọng quy đinh của Luât Doanh nghiệp và Điều lê công ty, trừ trường hơp quy đinh tai 
khoản 3 Điều 21 Điều lê này.

2. Nôi dung nghi quyết vi pham pháp luât hoăc Điều lê này.

CHƯƠNG VII. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
1. Trường họp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 
đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười 
(10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử
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của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên 
Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và họp lý của 
các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 
thực, cẩn trong và vì lơi ích cao nhất của Công ty nêu được bâu làm thành viên Hội đông 
quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội 
dung tối thiểu sau đây:

a. Ho tên, ngày, tháng. năm sinh;

b. Trình dô chuyên môn;

c. Quá trình công tác;

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hôi đồng quản tri của công ty 
khác);

đ. Lơi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy đinh tai Điều lê công ty;

g. Công ty có trách nhiêm công bổ thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ  
chức vu thành viên Hôi đ ồ m  quản tri, các chức danh quản lý khác và các lơi ích có liên 
quan tới công ty của ứng cử viên Hôi đồng quản tri (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 
ứng viên Hội đồng quản trị. cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% 
được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng 
viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được 
đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường họp 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc 
tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lê công ty, Quy chế nôi bô về 
quản tri công ty và Quy chế hoat đôns của Hôi đồng quản tri. Viêc Hôi đồng quản tri 
đương nhiêm giới thiêu thêm ứng cử viên phải đươc công bo rõ ràng trước khi Đai hội 
đồng cổ dông biểu quyết bầu thành viên Hôi đồng quản tri theo quy đinh của pháp luât.

4. Thành viên Hôi đồng quản tri phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiên theo quy đỉnh tai 
khoản 1, khoán 2 Điều 155 Luăt Doanh nghiêp và Điều lê công ty.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. SỐ lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
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2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đông quản trị không quá năm (05) năm và có thê được bâu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Môt cá nhân chi đirơc bầu làm thành viên ãôc lây Hôi 
đồng quản tri không quá 02 nhiêm kỳ liên tuc. Trường hơp tất cả thành viên Hôi đồng quản 
tri cùng kết thúc nhiêm kỳ thì các thành viên đỏ tiếp tuc là thành viên Hôi đồng quản tri cho 
đến khi có thành viên mới đươc bầu thay thế và tiếp quán công viêc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hôi đồng quản tri của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hôi 
đồng quản tri là thành viên không: điều hành. Công ty han chế tối đa thành viên Hôi đông 
quản tri kiêm nhiêm chức danh điều hành của Công ty đê đảm bảo tính đôc lâp của Hôi 
đồng quản tri.

Khi Công ty niêm vết, cơ cấu Hôi đồng quản tri Công ty đảm bảo có tối thiểu 01 thành 
viên Hôi đồng quản tri là thành viên ãôc lâp.

4. Thành viên Hôi đồng quản tri không còn tư cách thành viên Hôi đồng quản tri trong 
trường hơp bi Đai hôi đồng cổ đông miễn nhiêm, bãi nhiêm, thay thế theo quy đinh tai Điều 
160 Luât Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy 
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
ỉ. Hôi đồng Quản tri là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 
quyết đinh, thưc hiên quyền và nghĩa vu của công ty, trừ các quyền và nghĩa vu thuôc thẩm 
quyền của Đai hôi đồng cô đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng 
cố 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. Thông qua hợp đông mua, bán, vay, cho vay và hợp đồn2. giao dich khác khác có giá trị 
từ 35% tống eiá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. 
Quy định này khôna áp dụng đối với hợp đồng và aiao dịch thuốc thẩm quyền quyết đinh 
của Đai hôi đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 
Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;
c. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua;
d. Bâu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết 
định lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; ký hợp 
đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc;
e. Giám sát, chi’ đạo người điều hành doanh nghiệp;
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f. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như 
quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đê liên quan tới các thủ tục 
pháp lý đối với người điều hành đó;
g. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện và việc aóp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
h. Đe xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

Quyết đinh ban hành Quy chế hoat đôns Hôi đồ m  quản tri, Quy chế nôi bô về quản trị 
côm  ty sau khi đươc Đai hôi đồng cố đông thông qua; quyết đinh ban hành Quy chế hoạt 
đôm  của ủy ban kiểm toán trưc thuôc Hỏi đ ồ m  quản tri (nếu có), Quy chế về công bổ 
thôm  tin của Công ty;
j. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đôna hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồne cổ đông thông qua nghị quyết;
k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quvết định thời hạn và thú tục trả cố tức. hoăc xử lý lô 
phát sinh trom CỊuá trình kinh doanh;
l. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tône số cổ phần phát hành theo từns loại;
m. Quyết đinh bán cổ phần chưa bản trons pham vi sổ cổ phần đươc quyền chào bản của 
từ m  loai; quyết đinh huy đ ô m  thêm vốn theo hình thức khác;
n. Quyết đinh mua lai cổ phần theo quy đinh tai khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luât Doanh 
nghiệp;
o. Quyết đinh phương án đầu tư và dư án đầu tư trons thắm quyền và 2ÌỚÌ han theo quy 
đinh của pháp luât;
p. Đe xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
q. Quyết đinh giả bán co phần và trái phiếu của Công ty;
r. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán lên Đại hội đồng cổ đôns;
s. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
t. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).
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. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường họp quy 
định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội 
đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các 
họp đồng của Công ty;
d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và 
Luật sư của Công ty;
e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 
Công ty trên 75 tỷ đên dưới 35% tông gió tri tài san ãươc ghi trom  báo cảo tài chính sân 
nhất của côns ty;
f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trên mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đến dưới 
35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (đã được Hội đồng quản trị



g. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 15 tỷ đồng Việt 
Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
h. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt 
Nam hay nước ngoài;
i. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải băng tiên trong đợt phát hành cô phiêu 
hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 
nghệ và bí quyết công nghệ;
j. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng sổ cổ phần của từng loại đã được chào 
bán trong mười hai (12) tháng;
k. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận 
trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hôi đồng CỊUỎn tri phải báo cảo Đai hôi đồng cố đông kết quả hoat đông của Hôi đồng 
quản tri theo quy đinh tai Điều 280 Nghi đinh sổ 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành mót số điều của Luât Chứng khoán. Trường 
họp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm 
của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

L Công ty có quyền trả thù lao, thưởng; cho thành viên Hôi đông quản tri theo kêt quả và 
hiêu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hôi đồng quản tri đươc hương thù lao công viêc và thưởng. Thù lao công viêc 
đươc tính theo so ngày công cần thiết hoàn thành nhiêm vu của thành viên Hôi đồng quản 
tri và mức thù lao môi ngày. Hôi đong quản tri dư tính mức thừ lao cho tìms thành viên 
theo nguyên tắc nhắt trí. Tổng mức thù lao và thương của Hôi đồng quản tri do Đai hôi 
đỗns cố đông quyết đinh tai cuôc hop thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hôi đồng quản tri đươc tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy đinh của pháp luât về thuế thu nhâp doanh nghiệp, đươc thế hiên thành 
muc riêng trong báo cảo tài chính hằng năm của Công ty và phải bảo cáo Đai hôi đồng co 
đông tai cuôc hop thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản 
trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà 
theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 
Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo 
từng lần, lưong, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định 
của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 
các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản t r ị .



6. Thành viên Hôi dồng quản tri có thể đươc Cône ty mua bảo hiểm trách nhiêm sau khi có 
sư chấp thuân của Đai hôi đồng cỏ dông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiêm cho 
những trách nhiêm của thành viên Hôi đông quản tri liên quan đên việc vi phạm pháp luật 
và Điều lê công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tich Hôi đồng quản tri do Hôi đồn£ quản tri bầu, miễn nhiêm, bãi nhiêm trong so 
các thành viên Hôi đồns quản tri.

2. Chủ tich Hôi đ ồ m  quản tri khóm  đươc kiêm Giảm đốc.

3. Chủ tich Hôi đ ồ m  quản tri có quyền và nshĩa vu sau đây:

a. Lâp chương trình, kế hoach hoat đông của Hôi đồng quản tri;

b. Chuẩn bi chương trình, nôi duns, tài liêu phuc vu cuôc hop; triêu táp, chủ trì và làm chủ 
toa cuôc hop Hôi đồns quản tri;

c. Tổ chức vỉêc thôns qua nshi quyết, quyết đinh của Hôi đồng quản tri;

d. Giám sát quá trình to chức thưc hiên các nshi quyết, quyết đinh của Hôi đông quản tri; 

ã. Chủ toa cuôc hop Đai hôi đôns. cô đôns;

e. Quyền và nshĩa vu khác theo quy đinh của Luât Doanh nghiêp và Điểu lê côns ty.

4. Trường hơp Chủ tích Hôi đồng quản tri có đơn từ chức hoăc bi miễn nhiêm, bãi nhiêm, 
Hôi đồns quản tri phải bầu người thay thế trons thời han 10 ngày kể từ ngày nhân đơn từ 
chức hoăc bi miễn nhiêm, bãi nhiêm.

5. Trườns hơp Chủ tich Hôi đồng quản tri vắng măt hoăc không thế thưc hiên đươc nhiêm 
vu của mình thì phải ủy quyền bằm  văn bản cho mót thành viên khác thưc hiên quyền và 
nghĩa vu của Chủ tich Hôi đồns quản tri. Trường hơp không có nsười đươc ủy quyền hoăc 
Chủ tich Hôi đồng quản tri chết, mất tích, bi tam giam, đang chấp hành hình phat tù, đang 
chấp hành biên pháp xử lý hành chính tai cơ sở cai nghiên bắt buôc, cơ sở giáo duc bắt 
buôc, trốn khỏi nơi cư trú, bi han chế hoăc mất năng lưc hành vi dân sư, có khó khăn trong 
nhân thức, làm chủ hành vi, bi Tòa án cấm đảm nhiêm chức vu, cấm hành nghề hoăc làm 
công viêc nhất đinh thì các thành viên còn lai bầu môt người trong số các thành viên giữ 
chức Chủ tích Hôi đồng quản tri theo nguyên tắc đa số thành viên còn lai tán thành cho đến 
khi có quyết dinh mới của Hôi đồng quản tri.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu 
trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành
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viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều 
hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các 
thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội 
đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất 
thường, 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 khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp 
ít nhất một (01) lần.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 
nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
a. Ban kiểm soát;
b. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
d. ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
e. Các trường hợp khác (nếu có).
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 
triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 
Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường họp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn 
về báo cáo kiếm toán và tình hình Công ty.
6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm 
khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và 
thành viên Ban kiểm soát ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội 
đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bàng 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 bàng 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 thành viên Ban 
kiêm soát được đăng ký tại Công ty.
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8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng sổ 
thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy 
quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ 
hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ 
hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. 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 sổ 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 biếu 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 qua điện thoại được tố chức và tiến hành một 
cách họp 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.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể 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 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 
được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này 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 11 Điều 30, 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



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 42 Điều lệ này 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 họp 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 ràng 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 ngang bằng 
nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
14. 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.
15. 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. Biên bản phải có chữ ký của 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 hồ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu 
ban nhân sự, lương thưởng và các tiểu ban khác, số lượng thành viên của tiểu ban do Hội 
đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (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 tiếu 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 là thành viên Hội đồng quản trị.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 
quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù họp với 
các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hồ 
trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phu trách quản tri
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công ty có thể kiêm nhiêm làm Thư ký công tv theo quy đinh tai khoản 5 Điều 156 Luât 
Doanh nghiêp.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a. Có hiểu biết về pháp luật;
b. 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;
c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng 
quản trị.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ 
nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điếm.
4. Người phụ trách quản trị công ty có các 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 cố đông;
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 
yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù họp 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 kiếm soát;
g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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 
hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng do Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải 
được thông qua bàng nghị quyết Hội đồng quản trị.
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp
1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 
tuyển dụng bổ sung người điều hành doanh nghiệp với sổ lượng và tiêu chuẩn phù họp với 
cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành

CHƯƠNG VIII. NGƯỜI ĐIÈU HÀNH DOANH NGHIỆP
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doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra 
trong hoạt động và tố chức.
2. Tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đổi với Giám đốc do 
Hội đồng quản trị quyết định; với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị 
quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.
3. Tiền lương của người điều hành đươc tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo Qựy 
đinh của pháp luât về thuế thu nhâp doanh nghiêp, đươc thể hiên thành muc riêng trong 
bảo cảo tài chính hằng năm của Công ty và phải bảo cảo Đai hôi đồng co đông tai cuộc 
hop thườns niên.
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác 
làm Giám đốc; ký họp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, 
tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo 
cáo thường niên của Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại họp 
đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 
thông qua;
b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm 
việc thay mặt Công ty ký kết các họp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành 
hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
c. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư tối đa không vượt mức lập báo cáo kinh tế kỹ 
thuật nằm trong kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt.
d. Báo cáo trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư, dự án đầu tư không thuộc 
kế hoạch sản xuất kinh doanh;
e. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
của Công ty;
f. Xây dựng và tố chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung 
hạn, hàng năm; kế hoạch tài chính của Công ty; các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị 
và công nghệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt;
g. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, phương án đầu 
tư đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc thông qua;



h. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật; 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, giá thành sản phẩm và dịch vụ; đơn 
giá tiền lương của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt;
i. Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc thành lập mới, giải thể các đơn vị trực 
thuộc Công ty; các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; Phương án tổ chức kinh 
doanh, quy chế quản lý nội bộ, cơ cấu, biên chế bộ máy quản lý và điều hành Công ty khi 
được Hội đồng quản trị thông qua;
j. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức 
lương và các lợi ích khác đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
k. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, sử dụng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; 
quyết định tiền lương, quyền lợi khác; khen thưởng, kỷ luật người lao động theo quy định 
của pháp luật và Công ty.
l. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lồ trong kinh doanh;
m. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
n. Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp 
theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 
năm (05) năm;
o. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản 
dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế 
hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính 
phải được trình đế Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định 
tại các quy chế của Công ty;
p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ 
của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, họp đồng lao động ký với Công ty.
4. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có 
quyền biếu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

Điều 36. ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 
25 Điều lệ này.
2. Trường họp 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 cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Ouv chế

CHƯƠNG IX. BAN KIẺM SOÁT
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hoat đông của Ban kiểm soát. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm 
soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến 
hành đề cử.
Điều 3 7. Thành phần Ban kiếm soát
1. Số lượng thành viên Ban kiếm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành 
viên Ban kiểm soát không quá năm (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 chuấn và điều kiện theo quy định tại 
Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty 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 kiếm toán các báo 
cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bi miễn nhiêm trong các trường hơp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuân và điêu kiên làm thành viên Ban kiêm soát theo quy đinh tai 
khoản 2 Điều này;

b. Có đơn từ chức và đươc chấy thuân;

c. Các trường hơp khác theo quy đinh tai Điều lê này.

4. Thành viên Ban kiếm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phản công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 thảng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả khảng;

c. Vì 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.

Điểu 38. Trưởng Ban kiểm soát

L  Trưởng Ban kiêm soát do Ban kiếm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; viêc 
bâu, miên nhiêm, bãi nhiêm theo nguyên tắc đa sổ. Ban kiếm soát phải có hơn mót nửa sổ 
thành viên thường trú ở Viêt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải cỏ bằng tốt nghiệp đai hoc 
trở lên thuôc mót trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luât, quản 
tri kinh doanh hoăc chuyên ngành có liên quan đến hoat đông kinh doanh của doanh 
nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vu của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triêu tâp cuôc hop Ban kiêm soát;
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b. Yêu cầu Hôi đồng quản tri. Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin 
liên quan để báo cáo Ban kiêm soát;

c. Lân và ký bảo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị 
để trình Đai hôi đồng cổ đông.

Điểu 39. Quyền và nghĩa vu của Ban kiếm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vu theo quy đinh tai Điều 170 Luật Doanh nghiêp và các 
quyền, nghĩa vu sau:

L Đề xuất, kiến nghi Đai hôi đồng cổ đông phê duvêt danh sách tổ chức kiểm toán được 
chấp thuân thưc hiên kiểm toán Báo cáo tài chỉnh của Công ty; quyêt đinh tô chức kiêm 
toán đươc chấp thuân thưc hiên kiêm tra hoat đông của Công ty, bãi miên kiêm toán viên 
đươc chấp thuân khi xét thấy cần thiết.

2. Chiu trách nhiêm trước cổ đông về hoat đông giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, viêc tuân thủ pháp luât trong hoat đông của 
thành viên Hôi đồng quản tri, Giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hơp hoat đông với Hôi đồng quản tri, Giảm đốc và cô đông.

5. Trường hơp phát hiên hành vi vi pham pháp luât hoăc vi pham Điêu lê công ty của thành 
viên Hôi đồng quản tri, Giảm đốc và người điều hành khác của doanh nghiêp, Ban kiêm 
soát phải thông bảo bằng văn bản cho Hôi đồng quản tri trong vòng 48 giờ, yêu cầu người 
có hành vi vi pham chấm dứt vi pham và có giải pháp khăc phuc hâu quả.

6. Xây dưng Quy chế hoat đông của Ban kiểm soát và trình Đai hôi đồng cổ đông thông 
qua.

7. Bảo cáo tai Đai hôi đồng cổ đông theo quy đinh tai Điều 290 Nghi đinh sổ 155/2020/NĐ- 
CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt số điều của Luât Chứng 
khoán.

8. Có quyền tiếp cân hồ sơ, tài liêu của Công ty lưu giữ tai tru sở chính, chi nhảnh và đìa 
điếm khác; có quyền đến đĩa điêm làm viêc của người quản lý và nhân viên của Công ty 
trong giờ làm viêc.

9. Có quyền yêu cầu Hôi đồng quản tri, thành viên Hôi đồng quản tri, Giảm đốc và người 
quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kip thời thông tin, tài liêu vê công tác quản lý, 
điều hành và hoat đông kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vu khác theo quy đinh của pháp luât và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải hop ít nhất 02 lần trong môt năm, sổ lương thành viên tham dư hop ít 
nhất là 2/3 sổ thành viên Ban kiểm soát. Biên bản hop Ban kiếm soát đươc láp chi tiết và rõ
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ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dư hop phải ky tên vào biên 
bản cuôc hop. Các biên bản hov của Ban kiểm soát phải đươc lưu giữ nhăm xác định trách 
nhiêm của từng thành viên Ban kiêm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hôi đồng quản tri, Giám đốc và đại diện tổ 
chức kiểm toán đươc chấp thuân tham dư và trả lời các vấn đề cần đươc làm rõ.

Điểu 41. Tiền lương, thù lao, tlmởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiếm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát đươc trả tiền lương, thù lao, thưởng và lơi ích khác theo quyêt 
đinh của Đai hôi đồng cổ đông. Đai hôi đồng cổ đông quyết đinh tông mức tiên lương, thù 
lao, thưởng, lơi ích khác và ngân sách hoat đông hằng năm của Ban kiêm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát đươc thanh toán chi phí ăn, ở, đi lai, chi phí sử dung dich vu tư 
vấn ãôc lâp với mức hơp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vươt quá tống ngân 
sách hoat đông hang năm của Ban kiếm soát đã đươc Đai hôi đông cô đông châp thuôn, trừ 
trường hơp Đai hôi đồng cố đông có quyết đinh khác.

3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoat đông của Ban kiếm soát đươc tính vào chi ph í kinh 
doanh của Công ty theo quy đinh của pháp luât về thuế thu nháp doanh nghiệp, quy đinh 
khác của pháp luât có liên quan và phải đươc lâp thành muc riêng trong báo cáo tài chính 
hằng năm của Công ty.

CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
THÀNH VIÊN BÁN KIẺM SOÁT. NGƯỜI ĐIÈU HÀNH DOANH NGHIỆP

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp có 
trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 
các tiếu 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 đông quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp 
phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các quy định 
pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đông quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp 
không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì 
mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của 
mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đông quản trị, thành viên Ban kiếm soát, người điều hành doanh nghiệp 
có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi 
ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch 
hoặc cá nhân khác.
4. 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. 
người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu
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trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính 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 pháp 
luật chuyên ngành có quy định khác.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp hoặc những người liên quan đến họ 
là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 
sau đây:
a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng 
thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung 
thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên 
quan;
b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 
giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông không có 
lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp 
đồng hoặc giao dịch này;
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý 
xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch 
hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp và 
các tố chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông 
tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao 
dịch có liên quan.
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp 
vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 
mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn 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, người điều hành doanh nghiệp, nhân

Dự thào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 2021



đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty 
với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại 
diện theo ủy quyền của Công ty với điêu kiện người đó đã hành động trung thực, cân trọng, 
mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật 
pháp và không có bàng chứng xác nhận ràng người đó đã vi phạm những 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, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp, 
nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bôi thường khi trở 
thành một bên liên quan trong 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 các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 
quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi 
là hợp lý 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. QUYÈN ĐIÈU TRA SỔ SÁCH VÀ HÒ s ơ  CÔNG TY 

Điều 44. Quyền điều tra số sách và hồ sơ

L Cổ đông pho thông có quyền tra cứu sô sách và hồ sơ, cu thế như sau:

a. Co đông pho thông có quyền xem xét, tra cứu và trích luc thông tin vê tên và đỉa chỉ liên 
lac trong danh sách co đông có quyền biêu quyết; yêu cầu sửa đôi thông tin không chính 
xác của mình; xem xét, tra cứu, trích luc hoăc sao chup Điêu lê công ty, biên bản hop Đai 
hôi đồng cô đông và nghi quyết Đai hôi đồng co đông;

b. Cổ đông hoăc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng so co phần pho thông trở lên có quyền 
xem xét, tra cứu, trích luc so biên bản và nghi quyết, quyết đinh của Hôi đồng quản tri, báo 
cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiêm soát, hơp đông, giao dich phải 
thông qua Hôi đồng quản tri và tài liêu khác, trừ tài liêu liên quan đên bỉ mât thương mai, 
bí mât kinh doanh của Công tv.

2. Trường hơp đai diên đươc ủy quyền của co đông và nhóm cô đông yêu câu tra cứu sô 
sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm co đông mà người đó 
đai diên hoăc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp 
có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và
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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 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 hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được 
thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 
việc tuyến 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. 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 PHÓI 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 họp 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 cố tức đối với các cổ phiếu niêm yểt/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng 
khoán có thế được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam.
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5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 
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 quyên nhận cô 
tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đển phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

CHƯƠNG XIV.TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ D ự  TRỬ, 
NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 
được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của co 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 đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc 
vào ngày thứ 31 của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai ngay sau ngày cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
Điều 49. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ Kế toán Việt Nam (VAS): Luật Kế toán và các 
chuẩn mực kế toán hiện hành.
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 THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 
TRÁCH NHIỆM CÔNG BÓ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý
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1. Công ty phải láp báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải đirơc kiêm toán 
theo quy đinh của pháp luât. Công ty công bo báo cáo tài chính năm đã đươc kiêm toán 
theo quy đinh của pháp luật về công bố thông tin trên thi trường chứng khoán và nôp cho 
cơ quan nhà nước có thẩm c/uyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phu luc, thuyết minh theo quy 
đỉnh pháp luât về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh môt cách 
trung thưc và khách quan tình hình hoat đông của Công ty.

3. Công ty phải láp và công bo các bảo cảo tài chỉnh bán niên đã soát xét và báo cáo tài 
chính quý theo quy đinh pháp luât về công bổ thông tin trên thi trường chứng khoản và nôp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVI.KIẺM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập 
sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó 
cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong vòng bảy mươi (70) ngày kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính.
3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép 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 mà các cổ đông được quyền nhận 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. CON DẤU

Điều 53. Con dấu

1. Dấu bao gồm dấu đươc làm tai cơ sở khắc dấu hoăc dấu dưới hình thức chữ ký so theo 
quy đinh của pháp luât về giao dich điên tử.



2. Hôi đồng quản tri quyết đinh loai dấu, số lương, hình thức và nôi dung dấu của Công, ty, 
chi nhánh, văn phòng đai diên của Công ty (nêu có).

3. Hôi đòng quản tri, Giám đốc sử dung và Quản lý dấu theo quy đinh của pháp luât hiên hành.

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 54. Giải thế côns Ịỵ
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường họp sau:

a. Ket thúc thời han hoat đông đã ghi trong Điều lê công ty mà không có quyết đinh gia han;

b. Theo nghi quyết, quyết đinh của Đai hôi dồng cổ đông;

c. Bi thu hồi Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hơp Luát Quản lý thuế có 
quy đinh khác;

d. Các trường hơp khác theo quy đinh của pháp luât.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thế này phải được thông báo hoặc 
phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
Điều 55. Gia hạn hoạt động
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết 
thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty 
theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2, Thời han hoat đông đươc gia han khi cỏ sổ cổ đông đai diên từ 65% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dư hop Đai hôi đồns cố đông tán thành.
Điều 56. Thanh lý
1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có 
quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành 
viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội 
đồng quản trị chỉ định từ một 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;
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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 mục (a) đến (d) trên đây được 
chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền 
và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật 
khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa:
a. Cổ đông với Công ty;
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp;
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà 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 đen tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp 
phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát hoặc một cơ quan chức năng 
chuyên môn 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 hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu 
quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp 
nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán 
các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Điều 58. Điều lệ công ty
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công 
ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới 
của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 
luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XIX.GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP NỘI B ộ

CHƯƠNG XX. BỐ SUNG VÀ SỬA ĐỎI ĐIÈU LỆ

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU Lực
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Điều 59. Ngày hiệu lực
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 
Nước sạch số 2 Hà Nội nhất trí thông qua ngày tháng năm 2021 tại Hà Nội 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 ãươc lưu giữ tai tru 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 Chủ tịch Hội đồng 
quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

DƯƠNG QUỐC TUẤN
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