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CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO 

DANH M�C TÀI LI�U ��I H�I 

Tài li	u: ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên 2021 
Th
i gian: T	 8h00 - 11h30 ngày 08/5/2021 
��a �im: Trung tâm H�i Ngh
 Thành ph� H�i Phòng, s� 18 ���ng Hoàng Diu, ph��ng 
Minh Khai, qu�n H�ng Bàng, Tp. H�i Phòng 

N�i dung ch��ng trình ��i h�i 

N�i quy làm vi	c c�a ��i h�i 

� CÁC V�N KI�N T�I ��I H�I 

1. Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh n�m 2020; D� th�o ph��ng h��ng nhim 

v� và k� ho�ch kinh doanh n�m 2021 

2. Báo cáo ki�m �i�m ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr
  

3. Báo cáo ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát 

4. Quy ch� b�u c� H�QT, BKS 

5. T� trình thông qua báo cáo tài chính ki�m toán n�m 2020 

6. T� trình l�a ch�n công ty ki�m toán cho báo cáo tài chính n�m 2021 

7. T� trình thông qua ph��ng án s� d�ng l�i nhu�n và chi tr� c� t�c n�m 2020 

8. T� trình thù lao H�i ��ng qu�n tr
 và Ban ki�m soát 

9. T� trình �y quy�n cho H�QT quy�t �
nh ��u t� 

10. T� trình v� vic s�a ��i, ban hành �i�u l t� ch�c và ho�t ��ng 

11. D� th�o �i�u l t� ch�c và ho�t ��ng 

12. D� th�o quy ch� n�i b� v� qu�n tr
 công ty 

13. D� th�o Quy ch� ho�t ��ng c�a h�i ��ng qu�n tr
 

14. D� th�o Quy ch� ho�t ��ng c�a ban ki�m soát 

15. T� trình �i�u ch�nh, s�a ��i ngành ngh� kinh doanh 

16. T� trình k� ho�ch ��u t� phát tri�n giai �o�n 2021 – 2026 

17. T� trình thông qua ph��ng án phát hành c� phi�u, t�ng v�n �i�u l 



 

CH��NG TRÌNH �I�U HÀNH N�I B� 
��I H�I ��NG C� �ÔNG TH�	NG NIÊN N
M 2021 

H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

TH	I GIAN N�I DUNG NG�	I THC HI�N 

08h00’ - 08h30’ �ón ti�p c� �ông, ki�m soát y t�, phát tài li�u, ��ng ký d� h	p Ban T� ch
c  

08h30’ - 08h45’ V�n ngh� chào m�ng ��i V�n ngh� 

08h45’ - 09h00’ 

Chào c - Khai m�c, tuyên b� lý do, gi�i thi�u ��i bi�u 

Ban T� ch
c Thông qua N�i quy ��i h�i 

Thông qua Báo cáo Ki�m tra t� cách c� �ông 

09h00’ - 09h15’ 

Gi�i thi�u �oàn Ch� t�ch �i�u hành ��i h�i 

H�i ��ng qu�n tr� Gi�i thi�u Ban Th� ký ��i h�i 

Thông qua ch��ng trình ��i h�i 

09h15’ - 09h30’ 
Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh n�m 2020, ph��ng 
h��ng nhi�m v� và k� ho�ch kinh doanh n�m 2021 

Ban T�ng giám ��c 

09h30’ - 09h45’ Báo cáo Ki�m �i�m c�a H�i ��ng qu�n tr� H�i ��ng qu�n tr� 

09h45’ - 10h00’ Báo cáo c�a Ban Ki�m soát Ban Ki�m soát 

10h00’ - 10h15’ 

B�u H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát: 

H�i ��ng qu�n tr� 
Báo cáo ph��ng án nhân s� b�u H�i ��ng qu�n tr	 và Ban 

Ki
m soát nhi�m k� 2021 - 2026 

Thông qua th
 l� b�u c, b�u ban ki
m phi�u 

Ti�n hành b�u c, ki
m phi�u Ban B�u c� 

10h15’ - 10h30 

Các t trình, trình ��i h�i ��ng c� �ông:  

H�i ��ng qu�n tr� 

T� trình thông qua báo cáo tài chính ki
m toán n�m 2020; T� 

trình l�a ch�n công ty ki
m toán ��c l�p, ki
m toán báo cáo 

tài chính n�m 2021; T� trình thông qua ph��ng án s d�ng l�i 

nhu�n n�m 2020; T� trình thù lao c�a H�i ��ng qu�n tr	 và 

Ban Ki
m soát; T� trình �y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr	 quy�t 
�	nh ��u t�; T� trình sa ��i, ban hành �i�u l� công ty, �i�u 

ch�nh sa ��i ngành ngh� kinh doanh. Thông qua quy ch� 
qu�n tr	 n�i b�; quy ch� ho�t ��ng c�a H�QT; quy ch� ho�t 
��ng c�a BKS. 

10h30’ - 10h45’ T trình v� k� ho�ch ��u t� phát tri�n giai �o�n 2021 - 2026 H�i ��ng qu�n tr� 

10h45’ - 11h00’ 
T trình thông qua ph��ng án phát hành c� phi�u t�ng v�n 
�i�u l� 

H�i ��ng qu�n tr� 

11h00’ - 11h15’ 
��i h�i th�o lu�n 

H�i ��ng qu�n tr� 
Bi�u quy�t thông qua các n�i dung thu�c th�m quy�n ��i h�i 

11h15’ - 11h30’ 
Công b� k�t qu� b�u H�i ��ng qu�n tr� và Ban Ki�m soát 
nhi�m k� 2021 - 2026 và ra m�t ��i h�i 

Ban B�u c� 

11h30’ - 11h45’ Thông qua Ngh� quy�t ��i h�i T� th� ký 

11h45’  B� m�c ��i h�i - Chào c Ch� t	a ��i h�i 

                                                                                                       BAN T� CH�C ��I H�I  
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Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
 

N�I QUY LÀM VI�C 

C�A �I H�I ��NG C� �ÔNG TH��NG NIÊN N�M 2021 

N�i quy này quy ��nh v� các nguyên t�c chung trong t� ch�c ��i h�i �	ng c� �ông th
�ng niên 

n�m 2021 ca Công ty C� ph�n T�p �oàn Hapaco. 

��i bi�u c� �ông tham d� ��i h�i �	ng c� �ông có trách nhi�m th�c hi�n theo các quy ��nh 

trong n�i quy này.  

��I V�I BAN T� CH�C �I H�I 

1.  ��i h�i �
�c t� ch�c theo quy ��nh ca lu�t doanh nghi�p, �i�u l� v� t� ch�c và ho�t ��ng ca 

T�p �oàn do h�i �	ng qu�n tr� �
�ng nhi�m �i�u hành theo n�i dung �ã thông báo �
�c ��i h�i 

�	ng c� �ông th
�ng niên bi�u quy�t. 

2.  H�i �	ng qu�n tr� ti�n hành ��i h�i khi có s� c� �ông d� h�p ��i di�n ít nh�t 50% t�ng s� c� ph�n 

bi�u quy�t (�i�u 145 Lu�t doanh nghi�p) 

3.  Ch t�ch h�i �	ng qu�n tr� ch t�a phiên h�p ch�u trách nhi�m �i�u hành ��i h�i và gi�i thi�u 

thành viên tham gia �oàn ch t�ch ��i h�i. 

4.  Ban th
 ký ��i h�i, ban ki�m phi�u do ch t�a ��i h�i gi�i thi�u và thông qua ��i h�i �	ng c� 

�ông 

5.  Ban t� ch�c giúp vi�c t� ch�c ��i h�i, �
�c thành l�p theo quy�t ��nh s� 16/2021/Q�-H�QT-

HAP ngày 12/4/2021 ca h�i �	ng qu�n tr�. 

��I V�I C� �ÔNG D� �I H�I 

1.  C� �ông ��n d� ��i h�i ph�i xác nh�n v�i ban t� ch�c v� s� c� ph�n s� h�u ho�c c� ph�n ��i 

di�n y quy�n. M�i c� ph�n t
�ng �ng v�i 01 quy�n bi�u quy�t, m�i c� �ông d� h�p có m�t 

phi�u bi�u quy�t, m�t phi�u b�u c  H�QT, m�t phi�u b�u c  BKS và m�t b� tài li�u. 

2.  C� �ông dùng phi�u bi�u quy�t, �� bi�u quy�t t!ng n�i dung theo yêu c�u ca ch to�. 

     Th� l� bi�u quy�t: ��i h�i s" l�y bi�u quy�t ca c� �ông v�i các tiêu chí nh
: Tán thành, không 

tán thành và ý ki�n khác.  

3.  C� �ông mu�n phát bi�u ý ki�n ca mình ph�i gi� phi�u xác nh�n c� ph�n d� h�p và �
�c ch 

to� �	ng ý. Ý ki�n phát bi�u ca c� �ông �úng v�i n�i dung ch
�ng trình ngh� s� ca ��i h�i, 

b�o ��m ng�n g�n và rõ ràng n�i dung c�n nói. M�i ý ki�n phát bi�u không quá 5 phút. 

4.  C� �ông d� h�p ph�i nghiêm túc gi� gìn tr�t t�, v�n minh khi vào h�i tr
�ng. Không hút thu�c, 

không nói chuy�n riêng, trong cu�c h�p �� ngh� t�t máy �i�n tho�i di ��ng ho�c �� �i�n tho�i di 

��ng � ch� �� h�p, ch� �� rung.  
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CÁC NGUYÊN T�C CHUNG 

 1.  Ban th
 ký có trách nhi�m ghi l�i ��y � toàn b� n�i dung ch
�ng trình ngh� s� và ý ki�n ca 

các c� �ông vào biên b�n ��i h�i. 

 2.  Th� l� bi�u quy�t: M�i c� ph�n s� h�u ho�c ��i di�n s� h�u �ng v�i m�t quy�n bi�u quy�t/phi�u 

b�u. 

Ngh� quy�t v� n�i dung sau �ây �
�c thông qua n�u �
�c s� c� �ông ��i di�n t! 65% t�ng s� 

phi�u bi�u quy�t tr� lên ca t�t c� c� �ông d� h�p tán thành: 

a. Lo�i c� ph�n và t�ng s� c� ph�n ca t!ng lo�i; 

b. Thay ��i ngành, ngh� và l$nh v�c kinh doanh; 

c. Thay ��i c� c�u t� ch�c qu�n lý công ty; 

d. D� án ��u t
 ho�c bán tài s�n có giá tr� t! 35% t�ng giá tr� tài s�n tr� lên �
�c ghi trong báo 

cáo tài chính g�n nh�t ca công ty, tr! tr
�ng h�p �i�u l� công ty quy ��nh t% l� ho�c giá tr� 

khác; 

e. T� ch�c l�i, gi�i th� công ty; 

f. S a ��i, b� sung �i�u l� công ty. 

Các ngh� quy�t khác �
�c thông qua khi �
�c s� c� �ông s� h�u trên 50% t�ng s� phi�u bi�u 

quy�t ca t�t c� c� �ông d� h�p tán thành. 

3. Quá trình di&n ra ��i h�i, ban t� ch�c có quy�n m�i ra kh'i cu�c h�p nh�ng c� �ông gây r�i, m�t 

tr�t t�, không tuân th n�i quy và coi nh
 c� �ông �ó t� b' quy�n bi�u quy�t ca mình. 

Trên �ây là n�i quy ��i h�i �	ng c� �ông th
�ng niên n�m 2021 ca Công ty C� ph�n T�p 

�oàn Hapaco, �� ngh� ��i bi�u c� �ông ��n d� ��i h�i ph�i h�p th�c hi�n t�t �� ��i h�i thành công.   

 
                                                                          T/M. H(I �)NG QU*N TR+ 

      CH, T+CH HDQT 
N�i nh
n 
- H�QT, BKS}�/b 

- Quý C� �ông}t/b 

- L�u HCNS                                                  
 

                                                                                   TS. V- D
�ng Hi�n 
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  Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
 

 

BÁO CÁO 
KT QU� HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH N�M 2020 

PH��NG H��NG NHI�M V� VÀ K HO�CH N�M 2021 
(Trình ��i h	i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2021) 

 

Ph�n th� nh�t 

KT QU� HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH N�M 2020 
 

I.  ��C �I M TÌNH HÌNH CHUNG N�M 2020 

  Kinh t� - xã h�i n��c ta n�m 2020 di�n ra trong b�i c�nh hi	m h
a ��i dch viêm 
���ng hô h�p c�p (Covid-19) ti�p t�c bùng phát m�nh, ��y kch tính, n�m ngoài nhi�u d� 
báo và di�n bi�n khó l��ng trên ph�m vi toàn c�u �ã �nh h��ng nghiêm tr
ng ��n m
i m�t 
kinh t�, xã h�i c�a các qu�c gia trên th� gi�i. Các n�n kinh t� l�n ti�p t�c ��i m�t v�i tình 
tr�ng kh�ng ho�ng, suy thoái sâu, t�i t� nh�t trong nhi�u th�p k� qua. 

  Trong n��c, bên c�nh nh�ng thu�n l�i ��t k�t qu� tích c�c duy trì ���c �à t�ng 
tr��ng d��ng. Nh�ng kinh t� v� mô ph�i ti�p t�c ��i m�t v�i r�t nhi�u khó kh�n, thách 
th c do dch Covid-19 di�n bi�n ph c t�p, làm t�ng tr��ng � h�u h�t các ngành, ngh�, l�nh 
v�c b ch�m l�i. Tình hình � t gãy các chu!i th��ng m�i qu�c t� gây ra nh�ng h� l�y t�i 
ho�t ��ng s�n xu�t, kinh doanh, xu�t nh�p kh"u và ��u t� c�a c�ng ��ng doanh nghi�p. T� 
l� th�t nghi�p, thi�u vi�c làm � m c cao, �nh h��ng ��n m
i m�t kinh t�, xã h�i, ��i s�ng 
c�a nhân dân và công nhân viên lao ��ng. 

  Trong b�i c�nh chung �ó, ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty C# ph�n T�p 
�oàn HAPACO (T�p �oàn) n�m 2020, c$ng không có ngo�i l�, ho�t ��ng �an xen gi�a  
nh�ng thu�n l�i c� b�n và nh�ng khó kh�n ch� y�u nh� sau: 

1.  Thu
n l!i 

  T�p �oàn luôn nh�n ���c s� tin t��ng, c# v$, ��ng viên khích l� c�a quý c# �ông, 
các ��n v trong ngành và s� quan tâm ch% ��o, giúp �& c�a các B�, Ngành Trung ��ng và 
các S�, Ban, Ngành c�a thành ph� H�i Phòng và các t%nh n�i có các công ty thành viên. 

  Các m�i quan h� lâu n�m v�i các khách hàng l�n, khách hàng truy�n th�ng và các 
hi�p h�i ngành ngh� ti�p t�c ���c gây d�ng, c�ng c� và phát tri	n. 

  '�i ng$ cán b�, công nhân viên lao ��ng có n�ng l�c, kinh nghi�m, �oàn k�t, g(n 
bó, m)n cán, nhi�t tình trong m
i nhi�m v� ���c giao. 

2.  Khó kh�n 
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  Ngu�n nguyên li�u chính (tre, l a, lu�ng, v�u) cung  ng cho ho�t ��ng s�n xu�t gi�y 
�� và gia công gi�y xu�t kh"u không #n �nh, ngày càng c�n ki�t, thi�u, nh&, c�nh tranh 
gay g(t, �"y giá thu mua lên cao, làm t�ng giá thành s�n ph"m, gi�m hi�u qu� s�n xu�t. 

  Thi�u nguyên li�u, không khai thác ���c h�t công su�t c�a máy, thi�t b và các dây 
truy�n s�n xu�t, d)n ��n s�n l��ng s�t gi�m, công nhân lao ��ng thi�u vi�c làm. 

   Th tr��ng c�nh tranh, bi�n ��ng th�t th��ng, b�t l�i c� v� giá và s�n l��ng tiêu th�. 
'�i tác ��t nhi�u ��n hàng xu�t kh"u, khó, ghép, nh+ l,, tính ch�t ph c t�p, làm t�ng chi 
phí nhân công gia công, tác ��ng s�t gi�m s�n l��ng, gi�m hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh. 

   Do �nh h��ng nghiêm tr
ng c�a ��i dch Covid-19, t- gi�a quý III và c� quý 
IV/2020 chi phí c��c v�n t�i bi	n xu�t kh"u hàng hóa t�ng ��t bi�n (có nh�ng th�i �i	m 
c��c t�ng lên ��n 400%), s�n ph"m s�n xu�t ra không xu�t kh"u ���c do không có v+ 
container r!ng �	 �óng x�p hàng xu�t kh"u, d)n ��n s�n ph"m t�n kho, �
ng v�n, nhi�u 
th�i �i	m ph�i t�m ng-ng s�n xu�t dài ngày, gây s�t gi�m s�n l��ng nghiêm tr
ng, tác 
��ng ��n hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh b s�t gi�m sâu. 

   Thi�u l�c l��ng lao ��ng, do bi�n ��ng dch chuy	n ��n các khu kinh t�, khu công 
nghi�p và các doanh nghi�p n��c ngoài, gây không ít khó kh�n trong vi�c th�c hi�n các 
��n hàng xu�t kh"u. 

II. NH"NG KT QU� ��T ��#C 

1. K$t qu% ho�t �	ng s%n xu�t kinh doanh chung c&a T
p �oàn  

 M�c dù có nhi�u khó kh�n, thách th c, nh�ng d��i s� ch% ��o tr�c ti�p sâu sát và 
��ng viên kp th�i c�a H�i ��ng qu�n tr và Ban T#ng Giám ��c T�p �oàn, cùng s� quan 
tâm ch% ��o, ��ng hành, chia s+ h�p tác giúp �& c�a các c� quan qu�n lý nhà n��c, các t# 
ch c, c� quan, ��n v và s� �oàn k�t, th�ng nh�t c�a t�p th	 cán b�, công nhân viên lao 
��ng. T�p �oàn �ã t,ng b��c tháo g&, kh(c ph�c khó kh�n, tìm ki�m b# sung ngu�n 
nguyên li�u ��u vào b�o ��m cho s�n xu�t, gi� v�ng ���c th tr��ng, c� b�n hoàn thành 
���c m�c tiêu kép phòng ch�ng dch Covid-19 b�o ��m an toàn và ��t ���c k�t qu� t�ng 
tr��ng v� l�i nhu�n so v�i n�m 2019. 

T#ng h�p tóm t(t k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a toàn T�p �oàn nh� sau: 

STT CÁC CH' TIÊU �VT 
TH(C HI�N 

N�M 2019 
TH(C HI�N 

N�M 2020 

 

SO SÁNH 
% 

1.1 

T�ng s%n l�!ng s%n xu�t T�n 37.406 31.018 82,92 

Gi�y �� 

Trong �ó xu�t kh"u 

T�n 

Container 

21.650 

1.140 

15.138 

825 

69,92 

72,37 

Gi�y Kraft T�n 12.834 13.817 107,66 

Gi�y Tissue T�n 2.922 2.063 70,6 

1.2 
T�ng doanh thu Tri)u ��ng  376.944 334.507 88,74 

Trong �ó doanh thu xu�t kh"u USD 12.231.081 8.258.350 67,52 
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1.3 T�ng l!i nhu
n tr�*c thu$ Tri)u ��ng 25.509 35.741     140,11   

1.4 N	p ngân sách Nhà n�*c Tri)u ��ng 30.977 26.799 
N�p �úng, 

n�p �� 

2. Ho�t �	ng qu%n lý s%n xu�t kinh doanh  

2.1. Kh�i nghi�p v� 

Các phòng nghi�p v� �ã tham m�u cho H�i ��ng qu�n tr và Ban T#ng Giám ��c 

trong vi�c xây d�ng d� th�o k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh h�ng tháng, h�ng quý �	 H�i 

��ng qu�n tr xem xét phê duy�t giao cho các ��n v; �� xu�t �i�u ch%nh k� ho�ch sát h�p 

v�i th�c t� khi có nh�ng bi�n ��ng và tác ��ng khách quan; k�t n�i thông tin, trao �#i tr�c 

tuy�n v� các nghi�p v� qu�n lý, tài chính, k� toán, nhân l�c…trong b�i c�nh chu tác ��ng 

chi ph�i c�a dch covid-19; th�c hi�n công tác ki	m tra, ki	m soát và giám sát n�i b� v� 

công tác qu�n lý �i�u hành t�i các công ty, ��n v, có các báo cáo, ki�n ngh và �� xu�t h�p 

lý �	 H�i ��ng qu�n tr xem xét ��a ra các quy�t sách, ch% ��o kp th�i. 

2.2. Kh�i s�n xu�t công nghi�p 

Do các nguyên nhân khách quan là ch� y�u nh� ngu�n nguyên li�u ��u vào ngày 

càng c�n ki�t, s�t gi�m, th tr��ng bi�n ��ng th�t th��ng, thi�u lao ��ng, giãn �o�n xu�t 

kh"u do không có v! container r$ng �	 �óng x�p hàng, nhi�u th�i �i	m ph�i ng,ng s�n 

xu�t…nh� �ã nêu trên và m�t s� y�u t� nguyên nhân khác, �ã tác ��ng làm s�t gi�m s�n 

l��ng gi�y ��, gi�y xu�t kh"u và gi�y tissue, c� th	: 

S�n l��ng s�n xu�t gi�y �� ��t 15.138 t�n = 69,92% cùng k-. Trong �ó xu�t kh"u ��t 

825 container = 72,37% cùng k-. 

S�n l��ng gi�y tissue ��t 2.063 t�n = 70,6% cùng k-.  

S�n l��ng gi�y kraft ��t 13.817 t�n = 107,66% cùng k-, t�ng tr��ng so v�i n�m 

2019, nh�ng giá thành s�n ph"m b t�ng do chi phí nguyên li�u, nhiên li�u và các lo�i v�t 

t� ��u vào ��u t�ng cao, �nh h��ng l�n ��n hi�u qu� s�n xu�t. 

3. Ho�t �	ng xúc ti$n ��u t�  

K� th,a phát huy truy�n th�ng kh(c ph�c v��t khó, tiên phong trong ��u t� lên các 

t%nh mi�n núi góp ph�n xóa �ói gi�m nghèo, th�c hi�n thí �i	m c# ph�n hóa doanh nghi�p, 

tiên phong tham gia th tr��ng ch ng khoán Vi�t Nam, phát hành c# phi�u huy ��ng v�n, 

tranh th� m
i ngu�n l�c nhàn r$i trong xã h�i cho m�c tiêu phát tri	n doanh nghi�p. 

Trong n�m qua T�p �oàn �ã l�n l��t kh�o sát, thuê t� v�n, xúc ti�n ��u t�, l�p h� s� 

và các th� t�c pháp lý có liên quan trình các S�, Ngành và UBND thành ph� H�i Phòng, 

các S�, Ngành và UBND các t%nh và các B�, Ngành liên quan, xin ch� tr��ng ��u t� các 

d� án m�i (�	 chuy	n �#i và d�n thay th� m�t b� ph�n ngành, ngh�, l�nh v�c s�n xu�t kinh 

doanh hi�n t�i hi�u qu� th�p), nh� D� án nhà máy ch� bi�n cà phê HAPACO S�n La, t�i 

t%nh S�n La; D� án Xây d�ng Nhà máy 'i�n gió HAPACO Gia Lai, t�i t%nh Gia Lai, công 

su�t 100 MW; D� án xây d�ng B�nh vi�n Qu�c t� Green Vi�t Hàn (b�nh vi�n th  hai) t�i 
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huy�n Th�y Nguyên (sau này là thành ph� Th�y Nguyên, tr�c thu�c thành ph� H�i Phòng) 

công su�t 600 gi��ng (g�p 3 l�n B�nh vi�n Qu�c t� Green hi�n nay); D� án xây d�ng nhà 

� th��ng m�i t�i �a ch% 441A ���ng Tôn ' c Th(ng ;  D� án Trung tâm ch�m sóc ng��i 

cao tu#i qu�c t� Sông Giá Minh Tân; D� án '�u t� giai �o�n 2 nhà máy Gi�y Kraft, nâng 

công su�t 50.00. t�n/ n�m và m�t s� d� án tr
ng �i	m khác, nh�m t�o ra giá tr m�i, l�i ích 

l�n h�n cho T�p �oàn và c# �ông.  

4. Th�c hi)n các nhi)m v+ khác 

4.1. B�o ��m an ninh tr�t t	, an toàn v� sinh lao �
ng, phòng ch�ng cháy n� 

 '�c thù ho�t ��ng c�a T�p �oàn, có các công ty, ��n v thành viên tr�i r�ng trên �a 
bàn nhi�u t%nh khác nhau, ho�t ��ng trong l�nh v�c s�n xu�t công nghi�p, ch� bi�n nguyên 
li�u, gia công hàng xu�t kh"u và s�n xu�t các s�n ph"m tiêu th� n�i �a có s. d�ng nhiên 
li�u, v�t t� và nguyên li�u d� cháy. Do �ó công tác tu�n tra, ki	m tra, giám sát, b�o v�, b�o 
��m an ninh tr�t t�; tuyên truy�n, hu�n luy�n b�o ��m an toàn v� sinh lao ��ng và phòng 
ch�ng cháy, n# luôn ���c quan tâm. S�n xu�t b�o ��m an toàn, an ninh tr�t t� ���c gi� 
v�ng, không có t�i n�n lao ��ng, không có cháy, n#, tính m�ng c�a ng��i lao ��ng và tài 
s�n c�a các công ty, ��n v thành viên và c�a T�p �oàn ���c b�o ��m an toàn. 

4.2. T� ch�c vi�c làm, ch�m lo ch �
 chính sách và ��i s�ng ng��i lao �
ng 

Do ph�i chu tác ��ng và �nh h��ng c�a ��i dch Covid-19, nhi�u th�i �i	m s�n 
ph"m s�n xu�t ra không xu�t kh"u ���c do thi�u không có container r$ng �	 �óng hàng 
xu�t kh"u, ph�i t�m ng,ng s�n xu�t, s�n l��ng s�n xu�t b s�t gi�m, �nh h��ng l�n ��n 
vi�c làm và thu nh�p c�a ng��i lao ��ng. Nh�ng T�p �oàn, �ã ch% ��o có các gi�i pháp c� 
th	 h�p lý, b� trí lao ��ng luân phiên, ph� c�p h$ tr� ti�n l��ng, th�c hi�n ��y �� và gi�i 
quy�t kp th�i các ch� �� v� BHXH, BHYT, BHTN, �m �au, thai s�n và các ch� �� chính 
sách liên quan �	 ng��i lao ��ng yên tâm làm vi�c và g(n bó, c�ng hi�n cho T�p �oàn. 

4.3. Công tác xã h
i, ho�t �
ng t� thi�n 

K�t h�p hài hòa gi�a vi�c th�c hi�n nhi�m v� chính tr, t�p trung ngu�n l�c cho s�n 
xu�t kinh doanh, th�c hi�n ��y �� ngh�a v� n�p ngân sách nhà n��c. T�p �oàn còn tích c�c 
tham gia các ho�t ��ng xã h�i, t, thi�n, thi�n nguy�n, �ng h�, �óng góp cho các qu/ ��n 
�n, vì ng��i nghèo, b�o tr� n�n nhân ch�t ��c da cam, khuy�n h
c…, v�i s� ti�n g�n 2 t� 
��ng trong n�m 2020, chia s+ cùng c�ng ��ng, góp ph�n b�o ��m an sinh xã h�i. 

5. Ho�t �	ng c&a t� ch�c �%ng và các t� ch�c chính tr, 

 T# ch c ��ng, công �oàn và �oàn thanh niên c�a T�p �oàn, ���c ki�n toàn, c�ng c�, 
t# ch c và ho�t ��ng theo quy �nh c�a t,ng t# ch c, là n�i quy t�, h
p, bàn, tham m�u, 
hi�n k�, sinh ho�t, chia s+ tâm t� nguy�n v
ng c�a ��ng viên, �oàn viên công �oàn, �oàn 
viên thanh niên, ���c H�i ��ng qu�n tr t�o m
i �i�u ki�n thu�n l�i v� th�i gian và h$ tr� 
kinh phí �	 các t# ch c ho�t ��ng ��t hi�u qu�. 

C� ch� ph�i h�p gi�a '�ng �y v�i H�i ��ng qu�n tr và các t# ch c trong công tác 
lãnh ��o, ch% ��o, tuyên truy�n, ph# bi�n và v�n ��ng ��ng viên, �oàn viên, cán b�, công 
nhân viên lao ��ng, g��ng m)u ch�p hành pháp lu�t, quy �nh c�a t# ch c, �i�u l�, n�i quy 
lao ��ng và các quy �nh c�a T�p �oàn ���c th�c hi�n khá t�t. Phong trào thi �ua lao ��ng 
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sáng t�o, lao ��ng gi!i, nâng cao n�ng su�t, ch�t l��ng, th�c hành ti�t ki�m,…luôn có s� 
��ng thu�n, lan t!a. Vi�c ch�m lo b�o ��m vi�c làm, c�i thi�n �i�u ki�n làm vi�c, nâng cao 
��i s�ng, th�m h!i �m �au, hi�u, h�, t�ng quà ��ng viên và khen th��ng khích l� cán b�, 
��ng viên, �oàn viên, ng��i lao ��ng có thành tích cao trong lao ��ng s�n xu�t, kinh doanh 
���c th�c hi�n th��ng xuyên. Vi�c ch�m lo ��ng viên các cháu là con cán b�, ��ng viên, 
�oàn viên có thành tích xu�t s(c trong h
c t�p n�m h
c 2019 - 2020 và t�ng quà nhân dp 
ngày Qu�c t� Thi�u nhi 1/6 và t�t Trung thu ���c duy trì th�c hi�n t�t.   

III. NH"NG M�T CÒN T-N T�I, H�N CH 

 Công tác qu�n lý �i�u hành � m�t s� công ty, ��n v thành viên ch�a t�t, nhi�u h�n 
ch�; T�n t�i khuy�t �i	m ch�a kh(c ph�c tri�t �	, x. lý ch�a kp th�i và chuy	n bi�n r�t 
ch�m. 

 C� ch� khoán qu�n lý, khoán l�i nhu�n th�c hi�n còn ch�m, m�i ���c 1/6 ��n v. 
ch�a làm rõ ���c trách nhi�m c�a ng��i � ng ��u các công ty, ��n v có s c - l�n.
 Nhi�u th�i �i	m ch�t l��ng hàng hóa, s�n ph"m và dch v� ch�a ���c coi tr
ng; chi 
phí cho s�n xu�t kinh doanh � h�u h�t các ��n v ngày m�t t�ng cao, hi�u qu� r�t th�p, �nh 
h��ng tr�c ti�p ��n k�t qu� kinh doanh chung c�a T�p �oàn. 

H� th�ng máy, thi�t b và các dây truy�n s�n xu�t gi�y ��, công ngh� c0, ch�a ���c 
nâng c�p, �nh h��ng ��n n�ng su�t và ch�t l��ng s�n ph"m. 

 

Ph�n th� hai 

PH��NG H��NG NHI�M V� 

VÀ K HO�CH S�N XU�T KINH DOANH N�M 2021 

N�m 2021 d� báo ti�p t�c là m�t n�m khó kh�n ��i v�i kinh t� toàn c�u nói chung 
và Vi�t Nam nói riêng, do ��i dch Covid-19 v)n di�n bi�n khó l��ng, kinh t� trong n��c 
d� báo tri	n v
ng kh� quan h�n, h�i ph�c ti�p �à t�ng tr��ng nh�ng s1 v)n th�p và ch�m; 
s c ép c�nh tranh, thu h2p th tr��ng, gi�m s c mua, gi�m giá bán, s1 có nh�ng tác ��ng 
b�t l�i ��n ho�t ��ng s�n xu�t, kinh doanh và ��u t� c�a toàn T�p �oàn. 

'	 gi�m thi	u nh�ng khó kh�n tác ��ng, ph� thu�c, ti�p t�c k� th,a phát huy truy�n 
th�ng kh(c ph�c v��t khó, tiên phong trên nhi�u l�nh v�c c�a T�p �oàn trong su�t ch�ng 
���ng xây d�ng phát tri	n. Ngay t, nh�ng ngày ��u n�m, H�i ��ng qu�n tr �ã t# ch c 
giao k� ho�ch pháp l�nh, ký k�t giao ��c thi �ua, phát ��ng thi �ua, ph�n ��u th�c hi�n 
hoàn thành các ch% tiêu, k� ho�ch và nhi�m v� n�m 2021, c� th	: 

I. KH.I S�N XU�T CÔNG NGHI�P 

1. S%n xu�t gi�y �$ xu�t kh/u 

 T�ng c��ng ngu�n l�c cho vi�c t# ch c thu mua, t�p k�t nguyên li�u, b�o ��m �áp 
 ng kp th�i, �� nguyên li�u cho s�n xu�t; l�p k� ho�ch c�i t�o, nâng c�p, b�o trì, b�o 
d�&ng h� th�ng máy, thi�t b, dây chuy�n s�n xu�t, công trình, nhà x��ng, kho, bãi t�p 
k�t..., b�o ��m duy trì s�n xu�t thông su�t liên t�c, không ách t(c giãn �o�n. 

 'nh k- h�ng tháng t# ch c h�i ngh trao �#i kinh nghi�m qu�n lý, công tác �i�u 
hành, ki	m tra, giám sát, c�i ti�n k/ thu�t, c�i ti�n máy, thi�t b, dây chuy�n, quy trình công 
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ngh�, ti�t gi�m các �nh m c tiêu hao, ti�t gi�m chi phí...gi�a các ��n v s�n xu�t gi�y �� 
xu�t kh"u trong T�p �oàn �	 nâng cao n�ng su�t, ch�t l��ng, h� giá thành s�n ph"m, �� s c 
c�nh tranh và chi�m �u th� trên th tr��ng. 

2. S%n xu�t gi�y kraft và gi�y tissue 

 T# ch c m� r�ng �a bàn và m�ng l��i thu mua nguyên li�u ��u vào, �áp  ng ��y �� 
kp th�i, b�o ��m cho s�n xu�t #n �nh, liên t�c. 

 C�i ti�n công ngh� �	 t�i �u hóa s�n xu�t �a d�ng các lo�i s�n ph"m, g(n v�i nâng 
cao ch�t l��ng và tính #n �nh c�a s�n ph"m �áp  ng yêu c�u c�a khách hàng. 

 M� r�ng th tr��ng tiêu th� s�n ph"m trong n��c và �"y m�nh công tác kh�o sát tìm 
ki�m th tr��ng xu�t kh"u, �	 t�ng s c c�nh tranh, b�o ��m tiêu th� h�t s�n ph"m sau s�n 
xu�t, không �	 t�n kho, �
ng v�n, t�ng hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh.    

3. Ch0 tiêu k$ ho�ch  

 C�n c  vào th�c t� h� th�ng máy, thi�t b và công su�t các dây chuy�n s�n xu�t hi�n 
có, công tác kh�o sát, nghiên c u, d� báo th tr��ng, d� báo nh�ng thu�n l�i, khó kh�n. 
T�p �oàn xây d�ng k� ho�ch n�m 2021, v�i các ch% tiêu chính nh� sau:  

STT CÁC CH' TIÊU �VT K HO�CH N�M 2021 

3.1 

T�ng s%n l�!ng s%n ph/m T�n 37.870 

Gi�y �� 

Trong �ó xu�t kh"u 

T�n 

Container 

20.000 

1.100 

Gi�y Kraft T�n 15.000 

Gi�y Tissue T�n 2.800 

3.2 

T�ng doanh thu Tri)u ��ng  470.000 

Trong �ó doanh thu xu�t kh"u 

 
USD 12.500.000 

Doanh thu dch v� tài chính th��ng 
m�i 

Tri�u ��ng 10.000 

3.3 T�ng l!i nhu
n tr�*c thu$ Tri)u ��ng 80.000 

3.4 N�p ngân sách nhà n��c Tri�u ��ng N�p �úng, n�p �� 

II. CÁC D( ÁN ��U T�  

'	 nâng cao n�ng l�c s�n xu�t  kinh doanh và ��u t�, t�ng doanh thu, t�ng hi�u qu� 
ho�t ��ng, nh�m t�o ra các chu$i giá tr m�i và l�i ích l�n h�n cho T�p �oàn và c# �ông. 
Trong n�m 2021 T�p �oàn ti�p t�c ph�i h�p v�i UBND thành ph� H�i Phòng, UBND t%nh 
Gia Lai, t%nh S�n La và các B�, S�, Ngành, �a ph��ng liên quan, hoàn t�t các th� t�c h� 
s� pháp lý �	 tri	n khai các d� án theo ph��ng châm l�y ng(n nuôi dài, �	 gi�m áp l�c v� 
huy ��ng gi�i ngân v�n, theo th  t� �u tiên ��u t�: 
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1. D� án ��u t� h�p tác thành l�p Công ty C# ph�n Cafe HAPACO S�n La, t�i t%nh S�n 
La (s�n xu�t ch� bi�n cafe xu�t kh"u; ch� bi�n nông lâm s�n xu�t kh"u). 

2. D� án Xây d�ng Nhà máy 'i�n gió HAPACO Gia Lai, t�i t%nh Gia Lai, công su�t 
100 MW (chia làm 2 giai �o�n, m$i giai �o�n 50 MW).  

3. D� án xây d�ng B�nh vi�n Qu�c t� Green Vi�t Hàn (b�nh vi�n th  hai) t�i huy�n 
Th�y Nguyên (sau này là thành ph� Th�y Nguyên, tr�c thu�c thành ph� H�i Phòng) 
công su�t 600 gi��ng (g�p 3 l�n B�nh vi�n Qu�c t� Green hi�n nay). 

4. D� án Trung tâm ch�m sóc s c kh!e ng��i cao tu#i qu�c t� Sông Giá Minh Tân t�i 
huy�n Th�y Nguyên (sau này là thành ph� Th�y Nguyên, tr�c thu�c thành ph� H�i 
Phòng) công su�t 800 gi��ng gi�&ng lão (chia làm 2 giai �o�n, giai �o�n 1 300 
gi��ng, giai �o�n 2 500 gi��ng).  

5. D� án xây d�ng khu nhà � th��ng m�i t�i khu ��t s� 441A Tôn ' c Th(ng, xã An 
'�ng, huy�n An D��ng, thành ph� H�i Phòng.    

6. D� án ��u t� giai �o�n 2 nhà máy gi�y Kraft, nâng công su�t lên 50.000 t�n/n�m. 

III. BI�N PHÁP TH(C HI�N 

1. 3u tiên t�p trung ngu�n l�c cho các công ty, ��n v thành viên �ang ho�t ��ng trong 
kh�i s�n xu�t công nghi�p hi�n t�i (gi�y ��, gi�y vàng mã xu�t kh"u, gi�y kraft, gi�y 
tissue) �áp  ng ��y �� nguyên li�u và các y�u t� ��u vào, tháo g& khó kh�n kp th�i, 
b�o ��m cho s�n xu�t #n �nh, thông su�t, liên t�c, không gián �o�n, �	 gia t�ng 
n�ng su�t, nâng cao ch�t l��ng và #n �nh ch�t l��ng, ti�t gi�m chi phí, h� giá thành 
s�n ph"m, t�ng c�nh tranh, gi� v�ng th tr��ng, t�ng hi�u qu�. 

2. Th�c hi�n công tác ki	m tra, ki	m soát n�i b� �nh k- và ��t xu�t, �	 phân tích �ánh 
giá khách quan v� n�ng l�c, l�i th�, nh�ng khó kh�n, b�t c�p, h�n ch� �	 ��t hi�u 
qu� kinh t� c�a các ��n v s�n xu�t công nghi�p, �	 ki�n toàn và tái c�u trúc l�i theo 
h��ng tinh g
n, hi�u l�c, hi�u qu�. 

3. 'i�u ch%nh các �nh m c kinh t� k/ thu�t cho phù h�p, sát v�i th�c t� bi�n ��ng c�a 
th tr��ng và quy�t li�t trong vi�c th�c hi�n c� ch� khoán qu�n lý, khoán l�i nhu�n 
trên v�n ch� s� h�u, khoán l�i nhu�n trên doanh thu t�i t�t c� các ��n v hoàn thành 
trong quý II/2021, �	 gia t�ng hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh, t�o ��ng l�c và g(n li�n 
v�i trách nhi�m c�a ng��i � ng ��u các công ty, ��n v thành viên. 

4. C�ng c� th tr��ng n�i �a và th tr��ng xu�t kh"u hi�n có, g(n v�i vi�c m� r�ng th 
tr��ng và m�ng l��i thu mua nguyên li�u ��u vào và tiêu th� s�n ph"m ��u ra �	 b�o 
��m ch� ��ng, t�ng s c c�nh tranh. 

5. '�u t� t�ng c��ng ngu�n l�c c� v� tài chính và nhân l�c cho Phòng ��u t� Kinh 
doanh, �	 b�o ��m t�i �u các k� ho�ch, chi�n l��c kinh doanh chuyên sâu, chuyên 
nghi�p trên nhi�u l�nh v�c nh� th��ng m�i, tài chính, ch ng khoán và b�t ��ng s�n 
�	 gia t�ng hi�u qu�. 

6. G�p rút �"y nhanh vi�c xúc ti�n tri	n khai các d� án ��u t� theo th  t� �u tiên, �	 
s�m ��ng th#, xây d�ng, góp ph�n nâng cao n�ng l�c, s�m t�o ra các chu$i giá tr 
m�i và l�i ích l�n cho T�p �oàn và c# �ông.  

Trên �ây là báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh n�m 2020, ph��ng h��ng 
nhi�m v� và k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh n�m 2021 c�a T�p �oàn HAPACO. T�p �oàn 
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mong nh�n ���c s� quan tâm, �ng h� c�a các quý v c# �ông �	 T�p �oàn hoàn thành xu�t 
s(c nhi�m v� và k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh n�m 2021. 

H�i ��ng qu�n tr T�p �oàn, kính trình '�i h�i ��ng c# �ông th��ng niên n�m 2021 
phê chu"n !    

 
N1i nh
n 
- H�QT, BKS, BTG�; 

- Quý c� �ông; 

- L�u HCTH; 

 CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO 
T�NG GIÁM �ÓC 

 
 
 

                                                                                             V2 XUÂN TH�Y 
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CÔNG TY C� PH�N 
T�P �OÀN HAPACO 

 

S�: 18/BC-HAP 
 

               C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
                 �	c l
p - T� do - H�nh phúc 

                     

       

Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
 

BÁO CÁO KIM �IM C�A H�I ��NG QU�N TR� 
(Trình ��i h	i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2021) 

C�n c� ngh� quy�t s� 05/2020/NQ-�H�C� ngày 16 tháng 5 n�m 2020 c�a ��i 
h	i 
�ng c� 
ông th�ng niên n�m 2020 Công ty C� ph�n T�p 
oàn HAPACO; 

H	i 
�ng qu�n tr� T�p 
oàn, báo cáo ki�m 
i�m k�t qu� th�c hi�n ngh� quy�t 

�i h	i 
�ng c� 
ông th�ng niên n�m 2020 và d� th�o ph�ng h�ng k� ho�ch qu�n 
tr� T�p 
oàn n�m 2021, c� th�: 

Ph�n th� nh�t 
BÁO CÁO K�T QU� TH�C HI�N  

NGH� QUY�T ��I H�I ��NG C� �ÔNG TH��NG NIÊN N�M 2020 

 

I. �ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
Nh�ng thu�n l�i c�a T�p 
oàn luôn 
�c duy trì là s� lan t�a và ni�m tin c�a 

nhà 
�u t, c�a quý v� c� 
ông và khách hàng luôn 
�c c�ng c� v�ng ch�c, 
ó chính 
là 
	ng l�c kích thích thúc 
�y T�p 
oàn phát tri�n. 

H	i 
�ng qu�n tr�, ban t�ng giám 
�c, 
	i ng� cán b	 qu�n lý các c�p, cán b	 
nhân viên và ng�i lao 
	ng toàn T�p 
oàn, luôn 
oàn k�t, tâm huy�t, làm vi�c v�i 
tinh th�n trách nhi�m cao, luôn h�ng t�i l�i ích c�a c� 
ông và s� phát tri�n b�n 
v�ng c�a doanh nghi�p. 

Nh�ng di n bi�n ph�c t�p c�a kinh t� th� gi�i, kinh t� khu v�c và kinh t� trong 
n�c, 
ã luôn làm n�y sinh thêm nh�ng khó kh�n, mà các ho�t 
	ng s�n xu�t, kinh 
doanh và 
�u t c�a T�p 
oàn, b�t bu	c ph�i thích �ng và ph�i ch� 
	ng tìm các bi�n 
pháp, gi�i quy�t tháo g!. 

Các chi phí nguyên li�u, nhiên li�u, v�t t, hóa ch�t, ph� gia và các y�u t� 
�u 
vào khác ph�c v� cho ho�t 
	ng s�n xu�t kinh doanh, h�u nh không �n 
�nh, th�ng 
xuyên bi�n 
	ng và t�ng cao, trong khi 
ó giá 
�u ra cho s�n ph�m h�u nh không th� 
t�ng 
�c tr�c s� c�nh tranh kh�c li�t " c� th� tr�ng trong và ngoài n�c, d#n 
�n 
l�i nhu�n s�n xu�t kinh doanh cha 
�t 
�c nh k$ v%ng và mong m�i c�a các nhà 

�u t, c�a quý v� c� 
ông và c�a cán b	, nhân viên và ng�i lao 
	ng c�a T�p 
oàn. 

Th� tr�ng gi�y vàng mã t�i �ài Loan bi�n 
	ng ngày càng x�u 
i do cung 
nhi�u h�n c�u làm giá bán gi�m.  

M	t s� 
�n v� thành viên ho�t 
	ng còn mang tính ch�t bao c�p, cha t� ch� 
trong ho�t 
	ng s�n xu�t kinh doanh. C� ch� khoán l�i nhu�n/v�n ch� s" h�u, l�i 
nhu�n/doanh thu cha 
�c th�c hi�n tri�t 
�. 

 
 

II. K�T QU� �I U HÀNH HO�T ��NG S�N XU!T KINH DOANH VÀ ��U T� 
1. Các ch" tiêu chính ��t ��#c 
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STT CÁC CH$ TIÊU �VT 
TH�C HI�N 

N�M 2019 
TH�C HI�N 

N�M 2020 

 

SO SÁNH 
% 

1.1 

T�ng s%n l�#ng s%n xu�t T�n 37.406 31.018 82,92 

Gi�y 
� 

Trong 
ó xu�t kh�u 

T�n 

Container 

21.650 

1.140 

15.138 

825 

69,92 

72,37 

Gi�y Kraft T�n 12.834 13.817 107,66 

Gi�y Tissue T�n 2.922 2.063 70,6 

1.2 
T�ng doanh thu Tri&u ��ng  376.944 334.507 88,74 

Trong 
ó doanh thu xu�t kh�u USD 12.231.081 8.258.350 67,52 

1.3 T�ng l#i nhu
n tr�'c thu( Tri&u ��ng 25.509 35.741     140,11   

1.4 N	p ngân sách Nhà n�'c Tri&u ��ng 30.977 26.799 
N	p 
úng, 

n	p 
� 

 
2. Qu%n tr) ngu�n nhân l�c 

H	i 
�ng qu�n tr� 
ã ti�p t�c s'a 
�i, b� sung quy ch� b� nhi�m, tái b� nhi�m, 
luân chuy�n, mi n nhi�m và t( ch�c c�a 
	i ng� cán b	 qu�n lý các c�p t( T�p 
oàn 

�n các Công ty thành viên cho h�p v�i quy mô, 
)c thù, tính ch�t ngành ngh� và  
l*nh v�c ho�t 
	ng, 
� thu hút hi�n tài. T�o 
	ng l�c, t�o s�c c�nh tranh, kích thích, 
thúc 
�y, nâng cao uy tín, 
�o 
�c, n�ng l�c, trách nhi�m, 
óng góp, c�ng hi�n…c�a 

	i ng� cán b	 qu�n lý cho s� nghi�p phát tri�n T�p 
oàn. 

Ch+ 
�o các phòng nghi�p v�, các t� ch�c 
oàn th� và các b	 ph�n liên quan, 
ki�m tra, rà soát, 
i�u ch+nh t�ng ti�n l�ng, ti�n th"ng, b�o hi�m xã h	i, b�o hi�m y 
t�, b�o hi�m th�t nghi�p, khám s�c kh�e 
�nh k$ và th�c hi�n 
�y 
� ch� 
	, chính 
sách liên quan 
�n quy�n và l�i ích h�p pháp chính 
áng c�a ng�i lao 
	ng, 
� 
ng�i lao 
	ng yên tâm làm vi�c, lao 
	ng c�ng hi�n cho T�p 
oàn. 
3. Qu%n lý ho�t �	ng tài chính 

Th�c hi�n công tác qu�n tr� tài chính doanh nghi�p theo các quy 
�nh c�a pháp 
lu�t hi�n hành và quy ch� tài chính c�a T�p 
oàn, ngu�n v�n lu 
	ng u tiên t�p 
trung cho s�n xu�t và 
�u t. 

Ch+ 
�o h� th�ng k� toán t( T�p 
oàn 
�n các Công ty thành viên, th�c hi�n 
h�ch toán và qu�n lý dòng ti�n h�p lý, 
a d�ng các ph�ng án và các kênh huy 
	ng 
v�n, g�n v�i ki�m tra, ki�m soát và giám sát ch)t ch, chi phí ho�t 
	ng s�n xu�t, kinh 
doanh và chi phí 
�u t 
� 
�t 
�c hi�u qu�. 

Ch+ 
�o quy�t li�t công tác thu ti�n hàng, thu h�i công n�, không 
� khách hàng 
chi�m d�ng v�n, t�o s� ch� 
	ng trong vi�c 
i�u ti�t, luân chuy�n, b�o 
�m quay 
vòng v�n hi�u qu�, h�n ch� s� ph� thu	c v�n vay tín d�ng, b�o 
�m ph�c v� k�p th�i 
cho các ho�t 
	ng s�n xu�t, kinh doanh và 
�u t �n 
�nh, an toàn. 

Vi�c l�a ch%n công ty ki�m toán, ki�m toán báo cáo tài chính n�m 2020 
�c 
th�c hi�n 
úng theo ngh� quy�t 
�i h	i 
�ng c� 
ông th�ng niên 2020. 
4. Qu%n lý giám sát ho�t �	ng s%n xu�t kinh doanh 
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H	i 
�ng qu�n tr� 
ã ch+ 
�o Giám 
�c các công ty thành viên bám sát s�n xu�t, 
k�p th�i gi�i quy�t, tháo g! nh�ng khó kh�n, v�ng m�c và các ki�n ngh� c�a khách 
hàng v� ch�t l�ng s�n ph�m, ti�n 
	 giao hàng và th�i h�n thanh toán ti�n hàng. 

Ch+ 
�o k�t h�p t�t gi�a c�i t�o, nâng c�p thi�t b� v�i t�p trung s�n xu�t các s�n 
ph�m truy�n th�ng có th� m�nh nh gi�y kraft, gi�y vàng mã xu�t kh�u, gi�y tissue. 

Th�c hi�n tri�t 
� c� ch� khoán l�i nhu�n/doanh thu 
�i v�i các 
�n v� thành 
viên. 
5. Qu%n lý gi* v*ng th) tr��ng tiêu th+ s%n ph,m 

N�m 2020, m)c dù có nhi�u khó kh�n, nhng T�p 
oàn v#n kh-ng 
�nh 
�c 
ch. 
�ng v�ng ch�c 
�i v�i th� tr�ng gi�y xu�t kh�u và th� tr�ng gi�y n	i 
�a. 
Trong 
ó gi�y 
� và gi�y vàng mã xu�t kh�u, s�n ph�m s�n xu�t ra 
�n 
âu 
�u tiêu 
th� h�t 
�n 
ó, có nh�ng th�i 
i�m còn không cung c�p 
� s�n ph�m cho khách hàng. 
Gi�y tissue tiêu th� �n 
�nh, v� c� b�n không có hàng t�n kho và có th� tr�ng 
� 
r	ng 
� tiêu th�. 

Th�c hi�n công tác khoán qu�n, khoán s�n ph�m, khoán doanh thu và l�i 
nhu�n, 
ã góp ph�n kích thích nâng cao n�ng su�t, nâng cao ch�t l�ng và gi�m giá 
thành s�n ph�m, c�ng c� uy tín, th�ng hi�u t�o s�c hút 
�i v�i khách hàng, trong 
ó 
ph�i k� 
�n các 
�i tác, khách hàng lâu n�m và khách hàng truy�n th�ng. 

 
IV. CHI TR� C� T-C CHO C� �ÔNG VÀ THÙ LAO C�A H�QT, BKS 

N�m 2020, T�p 
oàn 
ã th�c hi�n theo ngh� quy�t 
�i h	i 
�ng c� 
ông th�ng 
niên 2020 là chia c� t�c b/ng ti�n m)t 3% c�a n�m 2019 và th�c hi�n chi tr� thù lao 
cho các thành viên h	i 
�ng qu�n tr� và các thành viên ban ki�m soát n�m 2020. 
V. T�NG K�T CÁC PHIÊN H.P VÀ NGH� QUY�T C�A H�I ��NG QU�N TR� 

H	i 
�ng qu�n tr� 
ã t� ch�c các phiên h%p m" r	ng t�i ban ki�m soát và cán b	 
ch� ch�t c�a T�p 
oàn, g�m các n	i dung: 
-  S� k�t hàng tháng, thông qua k�t qu� ho�t 
	ng s�n xu�t kinh doanh hàng tháng, 

hàng quý và giao ch+ tiêu k� ho�ch hàng tháng, hàng quý n�m 2020 cho các Công ty 
thành viên và các phòng nghi�p v� c�a T�p 
oàn. 

-  Thông qua m	t s� ch� tr�ng th�c hi�n 06 d� án 
�u t phát tri�n; Công tác chu�n 
b� �H�C� th�ng niên 2021. 

-  Thông qua vi�c mua thêm c� ph�n t�i Công ty CP B�nh vi�n Qu�c t� Green; 
-  Thông qua vi�c b� nhi�m ch�c v� Phó T�ng Giám 
�c; 
- Thông qua vi�c thoái toàn b	 c� ph�n t�i Công ty CP Th�ng m�i d�ch v� H�i 

Phòng; 
-  L�a ch%n Công ty ki�m toán báo cáo tài chính n�m 2020 
-  T�ng k�t công tác thi 
ua, khen th"ng các 
�n v� và cá nhân hoàn thành k� ho�ch 

và nhi�m v� n�m 2020. 
Các ngh� quy�t c�a h	i 
�ng qu�n tr� 
�u 
úng, trúng tr%ng tâm c�a t(ng giai 


o�n, t(ng th�i 
i�m, 
a ra các quy�t sách qu�n tr�, t� ch�c ch+ 
�o và 
i�u hành k�p 
th�i. Tr�c ti�p và gián ti�p gi�i quy�t tháo g! nh�ng khó kh�n, v�ng m�c cho các 
Công ty thành viên, 
� 
�y m�nh t�c 
	 s�n xu�t kinh doanh, bù 
�p s�n l�ng và 
doanh s� cho nh�ng tháng b� gi�m sút do khó kh�n khách quan và ch� quan 
ã 
�t 

�c nh�ng k�t qu� 
áng khích l�. 
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Ph�n th� hai 
D� TH�O PH�/NG H�0NG QU�N TR� T�P �OÀN N�M 2021 

I. M1C TIÊU CHI�N L�2C  
1.  Ti�p t�c chu�n hóa và c�ng c� các m)t ho�t 
	ng s�n xu�t kinh doanh và 
�u t, 

ph�n 
�u 
� Hapaco tr" thành nhà s�n xu�t gi�y xu�t kh�u và gi�y n	i 
�a l�n 
trong n�c và khu v�c, 
� l�c, 
� s�c c�nh tranh và h�ng 
�n 
i�u ti�t chi�m l*nh 
th� ph�n l�n trên th� tr�ng gi�y xu�t kh�u, s0n sàng 
�m trách và 
áp �ng 
�y 
� 
s� l�ng l�n 
�n 
)t hàng t( các doanh nghi�p l�n, khách hàng l�n, khách hàng 
truy�n th�ng và khách hàng lâu n�m " c� trong và ngoài n�c. 

2.  Tr�c tình hình khó kh�n khách quan do d�ch b�nh, v�i ph�ng châm bi�n thách 
th�c thành c� h	i, T�p 
oàn tìm m%i cách v�t qua khó kh�n, xoay chuy�n tình 
th�, thích �ng v�i th�i cu	c, theo dòng ch�y c�a dòng ti�n trong xã h	i. 

3.  T� ch�c, qu�n lý và 
i�u hành th�t t�t, th�t ch)t ch, và khoa h%c các ngành ngh�, 
l*nh v�c ho�t 
	ng, s�n xu�t công nghi�p, kinh doanh th�ng m�i, d�ch v� và 
�u 
t 
� san s1 r�i ro, b� tr� cho nhau và 
� t�i 
a hóa l�i nhu�n, 
� có 
i�u ki�n th�c 
hi�n ngh*a v� v�i nhà n�c và b�o 
�m l�i ích c�a các c� 
ông. 

4.  ��u t th�a 
áng cho công tác 
ào t�o, b�i d!ng, phát tri�n ngu�n nhân l�c, có 
các chính sách 
ãi ng	 
� thu hút hi�n tài, g�n v�i xây d�ng các chu�n m�c v�n 
hóa doanh nghi�p, môi tr�ng làm vi�c chuyên nghi�p, thân thi�n và công b/ng. 
Luôn quan tâm, 
� cao và chú tr%ng 
�n ch�t l�ng ngu�n nhân l�c, xác 
�nh rõ v� 
trí, vai trò, trách nhi�m và ngh*a v� c�a m.i cán b	, nhân viên và ng�i lao 
	ng 
trong mái nhà chung Hapaco, " m.i c�ng v� và m.i v� trí công tác có ngu�n nhân 
l�c t�t và chu�n m�c, s, quy�t 
�nh m%i thành qu� và m%i th�ng l�i c�a T�p 
oàn. 

5.  Th�c hi�n t�t trách nhi�m c�a doanh nghi�p 
�i v�i các c� 
ông, không ch+ d(ng 
l�i " vi�c mang l�i l�i nhu�n t�i 
a, mà còn th�c hi�n t�t vi�c qu�n lý r�i ro các c� 

ông yên tâm 
�u t, 
�u t dài h�n và ti�p t�c 
�u t vào các d� án m�i trong k� 
ho�ch và chi�n l�c phát tri�n T�p 
oàn 2021 – 2026. 

C�n c� vào các ch+ tiêu th�c t� 
ã 
�t 
�c trong n�m 2020 và d� báo nhu c�u 
c�a th� tr�ng n�m 2021. H	i 
�ng qu�n tr� th�ng nh�t các ch+ tiêu n�m 2021 
ã 
�c 
nrru trong báo cáo ph�ng h�ng nhi�m v� k� ho�ch n�m 2021.   
 

 
II. GI�I PHÁP TH�C HI�N 
1. Th�c hi�n tái c�u trúc h� th�ng các công ty thành viên, h�p nh�t và gi�i th� các 
�n 

v� s�n xu�t kinh doanh kém hi�u qu� và x' lý d�t 
i�m các v�n 
� v� tài s�n, tài 
chính còn t�n 
%ng t�i các công ty thành viên, các chi nhánh, d� án c�a T�p 
oàn 
và các công ty, 
�n v� liên doanh, liên k�t. 

2.  Ti�p t�c th�c hi�n công tác qu�n lý tài chính, h�ch toán, qu�n lý và ki�m soát dòng 
ti�n; �i�u ch+nh các 
�nh m�c kinh t�, k2 thu�t, 
�nh m�c giao khoán cho phù h�p 
và sát h�n v�i th�c t� s�n xu�t, kinh doanh t�i các 
�n v� và di n bi�n c�a th� 
tr�ng, làm c�n c� 
� ki�m tra, ki�m soát và giám sát ho�t 
	ng s�n xu�t, kinh 
doanh và 
�u t 
� 
�t 
�c hi�u qu� t�i u. 

3.  Th�c hi�n quy�t li�t và sâu sát công tác thu ti�n hàng, thu h�i công n�, không 
� 
khách hàng n� 
%ng lâu ho)c chi�m d�ng v�n, 
� 
i�u ti�t, luân chuy�n v�n, 
áp 
�ng nhanh, ph�c v� k�p th�i cho ho�t 
	ng c�a các Công ty thành viên và các 
ch�ng trình k� ho�ch 
�u t c�a T�p 
oàn.  
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4.  Ti�p t�c 
�u t m�i, 
�u t b� sung và 
�u t nâng c�p c� s" h� t�ng, nhà x"ng, 
máy móc, thi�t b� t�i các Công ty thành viên theo l	 trình, g�n v�i nâng cao công 
tác qu�n lý, khai thác t�i 
a công su�t thi�t b�, nâng cao n�ng su�t lao 
	ng và ch�t 
l�ng s�n ph�m, 
áp �ng t�t nhu c�u c�a th� tr�ng và khách hàng, b�o 
�m s�n 
xu�t, kinh doanh và 
�u t an toàn, �n 
�nh, phát tri�n, t�ng tr"ng và 
�t hi�u qu�. 

5.  Th�c hi�n công tác xúc ti�n th�ng m�i, tìm ki�m và m" r	ng th� tr�ng tiêu th� 
cho các dòng s�n ph�m, gi�y xu�t kh�u ngoài th� tr�ng �ài Loan, gi�y tiêu th� 
n	i 
�a và các m)t hàng trong l*nh v�c kinh doanh th�ng m�i. ��ng th�i không 
ng(ng c�ng c� v�ng ch�c m�i quan h� h�p tác v�i khách hàng lâu n�m, khách 
hàng truy�n th�ng 
� b�o 
�m �n 
�nh 
�u ra cho s�n ph�m. 

6.  Thành l�p Phòng 
�u t tài chính 
� tranh th� dòng ti�n c�a xã h	i, phát huy l�i 
th� ngu�n l�c, b�o toàn 
�ng v�n và ph�n 
�u 
em l�i l�i nhu�n t�t cho T�p 
oàn. 

7.  Quy�t li�t th�c hi�n ki�n toàn nhân s� qu�n lý các c�p theo h�ng tinh gi�m g%n, 
nh3, chuyên nghi�p. T�p trung nhân l�c cho các v� trí tr�c ti�p s�n xu�t, kinh 
doanh t�i các 
�n v�, phá s�c ì so kè, t�o 
	ng l�c, tinh th�n tho�i mái, 
� cán b	 
nhân viên và ng�i lao 
	ng yên tâm, tin t"ng làm vi�c hi�u qu�. 

8. Ch+ 
�o sát sao ch�ng trình phát hành c� phi�u t�ng v�n 
i�u l� n�m 2021, mang 
l�i hi�u qu� thi�t th�c cho c� 
ông và t�ng v� th� c�a t�p 
oàn. 

                                                                           
T/M. H4I �5NG QU6N TR7 
      CH8 T7CH H�QT 

N3i nh
n 
- H�QT, BKS}�/b 

- Quý C� �ông}t/b 

- L�u HCNS                                                  
 

                                                                                   TS. V� D�ng Hi�n 
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CÔNG TY C� PH�N 
T�P �OÀN HAPACO 

 

S�: 39/BC/ BKS - HAP 
 
 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
           �	c l
p - T� do - H�nh phúc 

 

Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

BÁO CÁO C�A BAN KIM SOÁT 
(Trình ��i h	i ��ng C� �ông th��ng niên n�m 2021) 

 
Th�c hi�n nhi�m v� c�a Ban ki�m soát ��	c quy �
nh t�i �iu l� ho�t ��ng c�a Công ty 
C� ph�n T�p �oàn HAPACO (T�p �oàn). Ban ki�m soát HAPACO (BKS) xin báo cáo 
tr��c ��i h�i ��ng c� �ông (�H�C�) n�m 2021 các n�i dung sau: 

 
I. Ho�t �	ng c�a Ban Ki�m soát trong n�m 2020 

N�m 2020 Ban Ki�m soát T�p �oàn �ã ti�n hành th�c hi�n ki�m tra, giám  sát vi�c 

tuân th� các quy �
nh c�a Lu�t Doanh nghi�p, �iu l� T� ch�c và Ho�t ��ng c�a T�p �oàn 

HAPACO, c� th� nh� sau:  

Ki�m soát các công tác qu�n lý, �iu hành ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh và ��u t� 

c�a H�QT, Ban TG� và các Công ty thành viên, ��m b�o phù h	p v�i quy �
nh c�a Pháp 

lu�t và �iu l� T� ch�c và Ho�t ��ng c�a T�p �oàn HAPACO. 

Tham d� và tham gia �óng góp ý ki�n t�i m�t s� cu�c h�p m� r�ng c�a H�QT; 

Ki�m tra giám sát vi�c tri�n khai các Ngh
 quy�t c�a ��i h�i ��ng C� �ông th��ng niên 

n�m 2020 ��i v�i H�QT, Ban TG�. 

Xem xét, th�m �
nh các Báo cáo tài chính quý, n�m c�a T�p �oàn và c�a các Công ty 

thành viên, nh�m �ánh giá tính trung th�c và h	p lý c�a s� li�u tài chính. ��ng th�i, ph�i 

h	p v�i Công ty Ki�m toán ��c l�p xem xét �nh h��ng c�a các v�n � tr�ng y�u ��n Báo 

cáo tài chính; giám sát vi�c th�c thi nh�ng ki�n ngh
 c�a Ki�m toán viên. 

Trong n�m 2020 Ban Ki�m soát �ã ph�i h	p cùng v�i các b� ph�n ch�c n�ng c�a 

T�p �oàn ti�n hành ki�m tra, ki�m soát tr�c ti�p t�i m�t s� Công ty thành viên. Qua ki�m 

tra �ã có nh�ng ki�n ngh
, � xu�t trong các biên b�n và trong các cu�c h�p v�i H�QT, 

Ban TG� nh�m tháo g� k
p th�i các v��ng m c, kh c ph�c nh�ng m!t còn t�n t�i, h�n ch� 

c�a các Công ty thành viên trong T�p �oàn. 

II. Ki�m soát tình hình th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h	i ��ng C� �ông th��ng niên n�m 

2020 

- Vi�c th�c hi�n k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh theo ngh
 quy�t �H�C� th��ng niên 

05/2020/NQ-�HC� ngày 16/05/2020: Ngay t" ��u n�m �ã ��	c H�QT, Ban TG� tri�n khai 

quy�t li�t, k�t thúc n�m 2020 c# b�n hoàn thành các ch$ tiêu k� ho�ch ��	c giao, c� th� :  

+ Doanh thu: 334.507 t% ��ng, ��t 88,72% k� ho�ch n�m. 

+ L	i nhu�n: 35,741 t% ��ng ��t 85,62% k� hoach n�m. 
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- V chi tr� c� t�c: T�p �oàn �ã th�c hi�n chi tr� c� t�c n�m 2019 cho c� �ông hi�n h�u 

theo Ngh
 quy�t s� 05/2020/NQ-�HC� ngày 16/05/2020 c�a ��i h�i ��ng C� �ông 

th��ng niên n�m 2020, t% l� th�c hi�n là 3%/c� phi�u (01 c� phi�u nh�n ��	c 300 ��ng). 

- Thù lao H�QT, BKS: �ã chi tr� thù lao c�a n�m 2020 cho H�QT, BKS theo ch� �� 

và phê duy�t c�a �H�C�. 

- V l�a ch�n Công ty ki�m toán ��c l�p: H�QT �ã l�a ch�n và ký k�t h	p ��ng v�i 

Công ty TNHH Ki�m toán Nhân Tâm Vi�t là Công ty Ki�m toán ��	c 'y ban Ch�ng 

khoán Nhà n��c ch�p thu�n th�c hi�n ki�m toán �#n v
 có l	i ích công chúng thu�c l(nh 

v�c ch�ng khoán n�m 2020, �� th�c hi�n soát xét Báo cáo Tài chính bán niên n�m 2020 và 

ki�m toán Báo cáo Tài chính n�m 2020 c�a T�p �oàn. 

III. Giám sát và th�m ��nh Báo cáo tài chính n�m 2020 

1. Ki�m tra, giám sát ho�t ��ng tài chính k� toán c�a T�p �oàn và c�a các Công ty 

thành viên: Các chính sách và ch� �� k� toán áp d�ng t�i T�p �oàn và các Công ty thành 

viên �u �úng theo các chu�n m�c k� toán và các v�n b�n pháp lu�t hi�n hành. 

2. BKS �ã th�m �
nh Báo cáo tài chính n�m 2020 ��	c ki�m toán b�i Công ty TNHH 

TNHH Ki�m toán Nhân Tâm Vi�t và th�ng nh�t xác nh�n nh� sau: Báo cáo tài chính n�m 

2020 �ã ph�n ánh trung th�c và h	p lý trên các khía c�nh tr�ng y�u tình hình tài chính c�a 

T�p �oàn t�i th�i �i�m ngày 31/12/2020, ��	c trình bày theo �úng quy �
nh, phù h	p v�i 

h� th�ng k� toán, các chu�n m�c k� toán Vi�t Nam và các quy �
nh hi�n hành.   

3. (Các ph� l�c báo cáo ki�m toán ��	c �ính kèm t�i tài li�u h�p �H�C�) 

IV. Giám sát Công tác Qu�n tr� �i�u hành n�m 2020 

Trong n�m 2020, H�QT �ã ti�n hành các phiên h�p �
nh k) �� tri�n khai th�c hi�n 

các n�i dung Ngh
 quy�t ��i h�i ��ng C� �ông th��ng niên n�m 2020. Trong m�t s� cu�c 

h�p m� r�ng, H�QT có m�i các thành viên Ban Ki�m soát t�i d� và tham gia ý ki�n vào 

vi�c gi�i quy�t, tháo g� k
p th�i các v��ng m c và t�n t�i trong ho�t ��ng s�n xu�t kinh 

doanh c�a T�p �oàn. 

H�QT �ã th�c hi�n vi�c ch$ ��o, giám sát vi�c �iu hành s�n xu�t kinh doanh c�a 

Ban TG� T�p �oàn trên c# s� tuân th� các quy �
nh c�a �iu l� T� ch�c và Ho�t ��ng c�a 

T�p �oàn, ��ng th�i bám sát các m�c tiêu, k� ho�ch ��i h�i ��ng C� �ông th��ng niên 

n�m 2020 �ã � ra. 

V. K� ho�ch ho�t �	ng c�a Ban Ki�m soát n�m 2021 

Trên c# s� ch�c n�ng, nhi�m v� c�a BKS ��	c quy �
nh t�i �iu l� c�a T�p �oàn, c�n c� 

vào tình hình nhân s� và k� ho�ch kinh doanh n�m 2021 c�a T�p �oàn, BKS xác �
nh 

tr�ng tâm công tác n�m 2021 nh� sau:  

1. Giám sát vi�c tuân th� các quy �
nh c�a pháp lu�t và �iu l� trong vi�c qu�n tr
, 

�iu hành T�p �oàn.  

2. Giám sát vi�c th�c hi�n Ngh
 quy�t c�a �H�C� n�m 2021.  

3. Tri�n khai có hi�u qu� K� ho�ch ki�m tra giám sát các Công ty thành viên và H�i 

s� T�p �oàn . 
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4. Th�m �
nh báo cáo tài chính bán niên và c� n�m 2021 c�a T�p �oàn.  

5. Các công vi�c khác theo yêu c�u c�a C� �ông, H�QT. 

VI. K�t lu
n và Ki�n ngh�  

Thông qua ho�t ��ng ki�m soát n�m 2020 cho th�y ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh 

c�a T�p �oàn �ã ��m b�o an toàn, tuân th� pháp lu�t, �úng �
nh h��ng ngh
 quy�t c�a 

�H�C�, ��t hi�u qu� kinh doanh. H�QT, Ban TG� �ã lãnh ��o toàn th� Ng��i lao ��ng 

trong Công ty n* l�c không ng"ng, mang l�i giá tr
 gia t�ng cho T�p �oàn 

Ban Ki�m soát ki�n ngh
 �H�C�, H�QT và Ban TG� T�p �oàn m�t s� v�n � sau: 

1. Ti�p t�c rà soát, �ánh giá l�i hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh và ��u t� � các Công ty 

thành viên ho�t ��ng ch�a có hi�u qu� trong n�m 2021, t" �ó có các bi�n pháp h* 

tr	, tháo g� khó kh�n ho!c c�u trúc l�i nh�m nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng s�n xu�t 

kinh doanh trong toàn T�p �oàn. 

2. T�p trung, t�ng c��ng công tác qu�n lý s�n xu�t, kinh doanh, phát huy t�i �a công 

su�t c�a máy móc, thi�t b
, nâng cao n�ng su�t và ch�t l�	ng s�n ph�m. 

3. Ti�p t�c hoàn thi�n các �
nh m�c kinh t� k+ thu�t phù h	p v�i s� bi�n ��ng c�a giá 

c� th
 tr��ng �� làm c�n c� ki�m soát chi phí s�n xu�t, kinh doanh. 

4. T�ng c��ng công tác k� toán qu�n tr
, nâng cao n�ng l�c ho�t ��ng c�a h� th�ng 

ki�m soát n�i b� t�i các Công ty thành viên. 

5. Rà soát tình hình qu�n lý, s, d�ng v�n c�a các Công ty thành viên �� �iu ph�i v�n 

nh
p nhàng và k
p th�i cho các �#n v
 trong toàn T�p �oàn. 

�� hoàn thành t�t nhi�m v� và phát huy h#n n�a vai trò c�a Ban Ki�m soát trong 

n�m 2021, Ban Ki�m soát r�t mong ti�p t�c nh�n ��	c s� �ng h� c�a Quý C� �ông, c�a 

H�QT, s� h	p tác và ph�i h	p c�a Ban TG� T�p �oàn, các Công ty thành viên và các b� 

ph�n nghi�p v� trong toàn T�p �oàn. 

Ban Ki�m soát Kính trình ��i h�i ��ng C	 �ông th
�ng niên n�m 2021 phê chu�n! 
 

CÔNG TY CP T�P �OÀN HAPACO 
                                                                                                                             T/M. BAN KIM SOÁT 

 

N�i nh
n 

-  H�QT, BKS, BTG�}�/b 

- Quý C	 �ông}t/b 

- L
u HCNS                                                  

 

              PH�M ��C PHIÊN 
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C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H	nh phúc 

 
 

Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
 

QUY CH
 B�U C� 
B SUNG THÀNH VIÊN H�I ��NG QU�N TR�, BAN KI�M SOÁT   

CTCP T�P �OÀN HAPACO, NHI�M K� 2021 – 2026    
- C�n c� Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- C�n c� Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31/12/2020 quy ��nh chi ti
t thi 

hành m�t s� �i�u ca Lu�t ch�ng khoán; 

- C�n c� 	i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco;   
 ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n	m 2021 c
a Công ty C� ph�n T�p �oàn 

HAPACO tin hành b�u c� thành viên H�i ��ng Qu�n tr� (H�QT) và thành viên 
Ban Ki�m soát (BKS) nhi�m k� 2021 - 2026 theo các n�i dung d��i �ây:  

�I�U 1: ��i t��ng ���c th�c hi�n quy�n b�u c�  
-   C� �ông s� h�u c� ph�n có quy�n bi�u quyt ho�c ��i di�n theo 
y quy�n c
a c� 

�ông s� h�u c� ph�n có quy�n bi�u quyt có m�t t�i ��i h�i ��ng c� �ông th��ng 
niên n	m 2021. 

�I�U 2: Nhi�m k�, S� l��ng thành viên H�QT và BKS ���c b�u b� sung. 
-    Nhi�m k� c
a H�QT và Ban ki�m soát là 2021-2026. 
-    S� l��ng thành viên H�QT ���c b�u là 07 (b�y) thành viên.  
- S� l��ng thành viên BKS ���c b�u là 03 (ba) thành viên. 
-     S� l��ng thành viên trong danh sách b�u c� H�QT, BKS có th� b�ng ho�c nhi�u 

h�n s� thành viên ���c b�u. 
-    Thành viên H�QT, thành viên BKS có th� ���c b�u l�i v�i s� nhi�m k� không h�n 

ch. 
�I�U 3:  Hình th�c, Ph� ng th�c b�u c� và Nguyên t!c b�u d"n phi#u: 
3.1   Hình th�c b�u c�: 
-      Vi�c b�u c� thành viên H�QT và BKS c
a Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO 

s� ���c th�c hi�n theo hình th c tr�c tip, b! phiu kín t�i ��i h�i. Có th� tin 
hành b�u ��ng th�i H�QT và BKS b�ng hai lo�i phiu b�u c� có màu và n�i dung 
c" th� khác nhau. 

3.2   Ph� ng th�c b�u c�, nguyên t!c b�u d"n phi#u: 
-     Vi�c b�u thành viên H�QT và BKS ph�i th�c hi�n theo ph��ng th c b�u d�n phiu, 

theo �ó m#i c� �ông có t�ng s� phiu bi�u quyt t��ng  ng v�i t�ng s� c� ph�n có 
quy�n bi�u quyt (bao g�m s� h�u và ���c 
y quy�n) nhân v�i s� thành viên ���c b�u 
c
a H�QT (là 07 thành viên) ho�c BKS (là 03 thành viên). 

- C� �ông có th� d�n ht t�ng s� phiu bi�u quyt cho m�t ho�c m�t s�  ng c� viên. 
- Cách ghi phiu b�u theo hình th c d�n phiu: Theo h��ng d$n quy ��nh t�i ph" l"c 

�ính kèm theo Quy ch này. 
�i�u 4:  T� ch�c và giám sát b�u c�: 

Vi�c t� ch c và giám sát b�u c� ���c Ban Ki�m phiu thay m�t cho ��i h�i ��ng c� 
�ông th�c hi�n theo �úng các quy ��nh t�i quy ch này. 

�i�u 5:  Ban Ki$m phi#u: 
5.1.  Ban Ki$m phi#u  
-  Ban Ki�m phiu do Ch
 t�ch �oàn �� c� và ���c ��i h�i ��ng c� �ông thông qua. 

Thành viên Ban ki�m phiu có th� không ph�i là c� �ông. Thành viên Ban ki�m phiu 
không ph�i là ng��i có tên trong danh sách  ng c� và/ho�c �� c� vào H�QT hay BKS.  

-  Ban Ki�m phiu c� m�t ng��i làm Tr��ng ban �� ch
 trì vi�c t� ch c b�u c�.  
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5.2.  Nhi�m v& c'a Ban Ki$m phi#u  
 -    Ban Ki�m phiu ph�i b�o ��m tính chính tr�c, khách quan, b�o m�t thông tin v� 

vi�c ki�m phiu và b�u c�. Ban Ki�m phiu có nhi�m v": 
+   Ki�m tra và công b� danh sách các  ng viên H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Ki�m soát. 
+   Ph� bin quy ch b�u c� và h��ng d$n cách th c b�u c� cho c� �ông; 
+   Ki�m tra, giám sát vi�c b! phiu c
a các c� �ông, ��i di�n c� �ông. 
+   Phát và thu phiu b�u. 
+  Th�c hi�n ki�m phiu, l�p biên b�n ki�m phiu, công b� kt qu� ki�m phiu tr��c 

��i h�i ��ng c� �ông. 
+  Cùng Ch
 t�ch �oàn xem xét và gi�i quyt khiu n�i, t� cáo v� ng��i  ng c� c&ng  

nh� v� kt qu� b�u c� (nu có) và báo cáo �� ��i h�i ��ng quyt ��nh. 
+   Và các nhi�m v" liên quan khác. 
-    Ban Ki�m phiu ph�i ch�u hoàn toàn trách nhi�m tr��c pháp lu�t và ��i h�i ��ng c� 

�ông v� vi�c tuân th
 Quy ch này và v� tính chính xác c
a kt qu� ki�m phiu. 
�I�U 6:  Phi#u b�u c�  
6.1. Danh sách �ng c� viên H�i �"ng qu(n tr), Ban Ki$m soát: 
- ���c s'p xp theo th  t� ABC theo tên, ghi ��y �
 h( và tên trên phiu b�u. 
6.2.  Phi#u b�u c�: 
- Phiu b�u do Công ty phát hành, có d)u treo c
a Công ty, mã s� c� �ông và s� 

c� ph�n s� h�u/ ��i di�n có quy�n bi�u quyt và t�ng s� quy�n bi�u quyt mà 
h( ��i di�n t��ng  ng. C� �ông ho�c ��i di�n c� �ông khi ���c phát phiu b�u 
ph�i ki�m tra l�i các thông tin ghi trên phiu b�u, nu có sai sót ph�i thông báo 
ngay cho Ban Ki�m phiu �� xem xét �i�u ch*nh. 

-   C� �ông ho�c ��i di�n 
y quy�n c
a c� �ông d� h(p s� ���c phát 01(m�t) phiu 
b�u thành viên H�QT và phiu 01 (m�t) phiu b�u thành viên BKS theo mã s� 
tham d� (s� h�u và ���c y quy�n);  

6.3. Cách ghi phi#u b�u c�:  
- Khi ��ng ý b�u cho  ng c� viên nào, c� �ông vit s� phiu mu�n b�u vào c�t “ S� 

phiu b�u” t�i dòng t��ng  ng v�i tên  ng c� viên �ó. 
- Nu không b�u cho  ng c� viên nào, c� �ông g�ch chéo “ X” vào c�t “ S� phiu b�u” 

t�i dòng t��ng  ng v�i tên  ng c� viên �ó.  
- C� �ông/ ��i di�n theo 
y quy�n c
a c� �ông d� h(p có th� d�n phiu b�u cho m�t 

ho�c m�t s�  ng c� viên, b�u �
 cho t)t c� s�  ng c� viên ���c b�u (07  ng c� 
viên ��i v�i b�u H�QT và 03  ng c� viên ��i v�i b�u BKS) ho�c không b�u cho 
 ng c� viên nào (phiu tr'ng). 

- T�ng s� phiu b�u cho  ng c� viên c
a m�t c� �ông không ���c v��t quá t�ng s� phiu 
b�u ���c phép c
a c� �ông �ó ( = s� c� ph�n x s� thành viên ���c b�u). 

- Tr��ng h�p ghi sai, c� �ông �� ngh� Ban ki�m phiu ��i phiu b�u khác;  
- C� �ông ph�i t� mình ghi s� quy�n bi�u quyt b�u cho t+ng  ng c� viên vào ô 

tr�ng c
a  ng c� viên �ó trên phiu b�u. Trong tr��ng h�p u, quy�n h�p l� (có 
gi�y u� quy�n), ng��i ���c 
y quy�n có ��y �
 quy�n bi�u quyt. 

6.4. Tính h�p l� c'a phi#u b�u c�:  
-    Phiu b�u ���c coi là h�p l� khi tuân th
 các quy ��nh t�i Quy ch này và không vi 

ph�m m�t trong các l#i sau: 
-    Phiu g�ch xoá, s�a ch�a, ghi thêm ho�c ghi tên không �úng, không thu�c 

danh sách  ng c� viên �ã ���c ��i h�i ��ng c� �ông th�ng nh)t thông qua 
tr��c khi tin hành b! phiu; 

-    Phiu có t�ng s� quy�n bi�u quyt cho nh�ng  ng c� viên c
a c� �ông v��t 
quá t�ng s� quy�n bi�u quyt c
a c� �ông �ó s� h�u/���c 
y quy�n.  

-     Phiu b�u cho quá 07 thành viên H�QT ��c l�p và v��t quá 03 thành viên 
ban ki�m soát. 

-     Phiu n�p sau khi Ban Ki�m phiu �ã kt thúc vi�c thu phiu b�u c�. 
-       Các phiu không không h�p l�, phiu tr'ng s� không ���c tính vào kt qu� b�u c�. 
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�i�u 7:  B* phi#u và ki$m phi#u 
   -   Các c� �ông b! phiu ch* b! phiu vào hòm phiu �ã ���c niêm phong do Ban 

Ki�m phiu quy ��nh và giám sát. Vi�c b! phiu kt thúc sau khi c� �ông cu�i 
cùng �ã b! phiu vào hòm phiu và Ban ki�m phiu công b� kt thúc vi�c b! 
phiu. 

-      Vi�c ki�m phiu ph�i ���c tin hành ngay sau khi vi�c b! phiu kt thúc.  
-      Kt qu� ki�m phiu ���c l�p thành v	n b�n và ���c Tr��ng Ban ki�m phiu công 

b� tr��c ��i h�i. 
�i�u 8:  Nguyên t!c xác �)nh k#t qu( b�u c� 
-      Ng��i trúng c� thành viên H�QT ho�c thành viên BKS ph�i ��t trên 50% s� phiu d� 

��i h�i tr� lên và ���c xác ��nh theo s� phiu b�u tính t+ cao xu�ng th)p, b't ��u t+  ng 
c� viên có s� phiu b�u cao nh)t cho �n khi �
 s� thành viên quy ��nh t�i �i�u l� Công 
ty và Quy ch này.  

-     Tr��ng h�p có t+ hai  ng c� viên tr� lên ��t cùng s� phiu b�u nh� nhau cho thành 
viên cu�i cùng c
a H�QT ho�c BKS thì s� tin hành b�u l�i (ho�c bi�u quyt) 
trong s� các  ng c� viên có s� phiu b�u ngang nhau.  

-      Nu sau hai l�n b�u c� mà v$n không ch(n �
 s� thành viên H�QT và BKS theo 
yêu c�u thì �H�C� có th� bi�u quyt �� khuyt thành viên H�QT ho�c BKS và 
b�u b� sung trong k� h(p �H�C� tip theo.   

�i�u 9:  L�p và công b� Biên b(n ki$m phi#u 
1.    Sau khi ki�m phiu, Ban ki�m phiu ph�i l�p biên b�n ki�m phiu. N�i dung biên 

b�n ki�m phiu bao g�m: T�ng s� c� �ông tham gia d� h(p, t�ng s� c� ph�n tham 
d� h(p, t��ng  ng v�i t, l� % v�n �i�u l�. T�ng s� c� �ông tham gia b! phiu, 
t��ng  ng v�i s� c� ph�n/s� phiu bi�u quyt tham gia b! phiu (theo ph��ng th c 
b�u d�n phiu), s� và t* l� phiu h�p l�, phiu không h�p l�, phiu tr'ng; s� và t* l� 
phiu b�u cho t+ng  ng c� viên vào H�QT và BKS;  

2.   Toàn v	n Biên b�n ki�m phiu ph�i ���c công b� tr��c ��i h�i. 
�i�u 10:  Khi#u n	i 
  -   Nu xét th)y có nh�ng hành vi gian d�i ho�c vi ph�m �i�u l� công ty có liên quan 

�n cu�c b�u c� này, m(i c� �ông/��i di�n c� �ông ��u có quy�n ch)t v)n. Ch
 
t�ch �oàn, Ban Ki�m phiu có trách nhi�m gi�i trình và làm rõ m(i v)n �� ch)t v)n 
c
a c� �ông và ph�i ch�u trách nhi�m tr��c ��i h�i ��ng c� �ông. 

 -   Nh�ng khiu n�i v� vi�c b�u và ki�m phiu s� do Ch
 to� cu�c h(p gi�i quyt và 
���c ghi vào biên b�n cu�c h(p ��i h�i c� �ông.  
Quy ch này g�m có 10 �i�u và ���c �(c công khai tr��c ��i h�i ��ng c� �ông �� 
bi�u quyt thông qua.  

N�i nh�n: 
- Các c� �ông c
a Công ty; 
- H�QT Công ty ; 
- BKS Công ty; 
 - L�u Th� ký. 

TM. H�I ��NG QU�N TR� 
CH� T�CH 

 
(�ã ký) 

Ts. V+ D� ng Hi�n 
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   PH, L,C: H-.NG D/N B�U D�N PHI
U 

- Gi� s� ��i h�i ��ng c� �ông bi�u quyt ch(n 07 thành viên H�QT (là s� l��ng 
thành viên H�QT) trong t�ng s� 07  ng viên �� tham gia b�u t�i ��i h�i. S� 
thành viên tham gia b�u nh� sau: 

STT H0 và tên S� phi#u b�u 

1 Ph�m V	n A  

2 Nguy-n  Th� B  

3 Tr�n Th� C  

4 Tô V	n D  

5 Lê Th� E  

6 Nguy-n V	n F  

7 �ào V	n G  

- C� �ông Nguy-n V	n X n'm gi� (bao g�m s� h�u và ���c y quy�n) 100.000 c� 
ph�n có phiu bi�u quyt. Khi �ó t�ng s� phiu bi�u quyt c
a c� �ông Nguy-n 
V	n X là:  

100.000 CP x 7 (là s� l��ng thành viên H�QT) = 700.000 phi#u bi$u quy#t. 

C� �ông Nguy1n V2n X có th$ b�u d"n phi#u theo ph� ng th�c sau:  

1. D�n ht 700.000 phiu bi�u quyt c
a mình cho 01  ng c� viên  Ph�m V	n A làm 
thành viên H�QT. Ví d&: 

STT H0 và tên S� phi#u b�u 

1 Ph�m V	n A 700.000 

2 Nguy-n  Th� B X 

3 Tr�n Th� C X 

4 Tô V	n D X 

5 Lê Th� E X 

6 Nguy-n V	n F X 

7 �ào V	n G X 

2. Ho�c chia ��u 700.000 phiu bi�u quyt cho 07  ng c� viên thành viên H�QT 
(t��ng ���ng m%i �ng c� viên nh�n ���c 100.000 phi
u bi�u quy
t ca c� �ông 

Nguy�n V�n X). Ví d&: 

STT H0 và tên S� phi#u b�u 

1 Ph�m V	n A 100.000 

2 Nguy-n  Th� B 100.000 

3 Tr�n Th� C 100.000 

4 Tô V	n D 100.000 

5 Lê Th� E 100.000 

6 Nguy-n V	n F 100.000 

7 �ào V	n G 100.000 
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3. Ho�c b�u 700.000 phiu bi�u quyt c
a mình cho m�t s�  ng c� viên thành viên 
H�QT b�ng cách chia nh! 700.000 phiu bi�u quyt cho m�t s�  ng c� viên. T�ng 
s� phiu bi�u quyt cho nh�ng  ng viên �ó không v��t quá 700.000 phiu bi�u 
quyt.  

STT H0 và tên S� phi#u b�u 

1 Ph�m V	n A 150.000 

2 Nguy-n  Th� B 50.000 

3 Tr�n Th� C 200.000 

4 Tô V	n D 100.000 

5 Lê Th� E 100.000 

6 Nguy-n V	n F 50.000 

7 �ào V	n G 50.000 

Phi#u b�u c'a c� �ông Nguy1n V2n X s3 không h�p l� trong các tr�4ng h�p 
sau:  

- Phiu không theo m$u do Công ty quy ��nh, không có d)u c
a Công ty.  

- T�ng quy�n bi�u quyt cho nh�ng  ng c� viên �ó c
a c� �ông Nguy-n V	n X v��t 
quá con s� 700.000 quy�n bi�u quyt. 

Vi�c b�u thành viên BKS c+ng ���c th�c hi�n t� ng t� nh� b�u thành viên 
H�QT.                                                                                            



 

                                                      

  

 

T� TRÌNH 
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KI�M TOÁN N�M 2020 

(Trình ��i h�i ��ng C	 �ông th
�ng niên n�m 2021) 
 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p 2020; 

C�n c� Lu�t Ch�ng khoán và các v�n b�n h��ng d�n thi hành; 

C�n c� 	i
u l� T� ch�c và Ho�t �ng c�a Công ty C� ph�n T�p oàn HAPACO; 

 

H�i ��ng qu�n tr� Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO, trình 	
i h�i ��ng C� 

�ông th��ng niên nm 2021 “V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính ki�m toán nm 2020 c�a 

T�p �oàn, nh� sau: 

Các Báo cáo Tài chính ki�m toán nm 2020 c�a T�p �oàn �ã ���c Công ty TNHH 

Ki�m toán Nhân Tâm Vi�t, ti�n hành ki�m toán theo �úng chu�n m�c quy ��nh, bao g�m: 

- Báo cáo c�a Ban T�ng Giám ��c. 

- Báo cáo Ki�m toán ��c l�p 

- B�ng cân ��i k� toán t
i ngày 31/12/2020. 

- Báo cáo k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh nm 2020. 

- Báo cáo l�u chuy�n ti�n t�. 

- Thuy�t minh Báo cáo tài chính. 

H�i ��ng qu�n tr� kính trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng niên nm 2021 thông qua 

các Báo cáo tài chính nêu trên �ã ���c ki�m toán b�i Công ty TNHH Ki�m toán Nhân 

Tâm Vi�t. 

H�i ��ng qu�n tr� Kính trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng niên nm 2021 phê 

chu�n!  
 

 
Ni nh�n:  
- H	QT, BKS, BTG	 

- Quý C� ông 

- L�u HCNS 

 T/M. H�I ��NG QU�N TR� 
CH� T�CH H�QT 

 

                                                                                                 TS. V� D��NG HI�N 

CÔNG TY C� PH�N 
T�P �OÀN HAPACO 

 

S�: 41/2021/TT-HAP 

 

                                  C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
                                  ��c l�p - T� do - H�nh phúc 

                     

      

H�i Phòng, ngày … tháng … n�m 2021 



CÔNG TY C� PH�N 

T�P �OÀN HAPACO 

  S�: 42/TT-HAP 

 

               C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

               �	c l
p - T� do - H�nh phúc 
                     

                                Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

  

T TRÌNH 
(V/v �y quy�n cho H�QT l�a ch�n  

Công ty ki�m toán cho Báo cáo Tài chính n�m 2021) 
( 

Kính trình: ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

- C�n c	 �i�u l
 t� ch	c và ho�t �ng c�a Công ty C� ph�n T�p oàn Hapaco; 
 

�� thu�n l�i cho vi�c ki�m toán báo cáo tài chính n�m 2021 c�a T�p 	oàn. H
i 

	�ng qu�n tr trình 	�i h
i 	�ng c� 	ông th��ng niên n�m 2021 u� quy�n cho H�QT 

l�a ch�n m
t trong các công ty ki�m toán trong danh sách các công ty ki�m toán 	��c 

�y ban Ch�ng khoán Nhà n��c ch�p thu�n th�c hi�n ki�m toán 	�n v có l�i ích công 

chúng n�m 2021 	� soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 và ki�m toán báo cáo tài 

chính n�m 2021 c�a T�p 	oàn theo quy 	nh c�a pháp lu�t. 

Kính trình ��i h�i xem xét, phê chu�n. 

 

                                                                             T/M. H�I ��NG QU�N TR� 

      CH� T�CH H�QT 
N�i nh
n: 

- H�QT, BKS}/b 

- Quý C� ông}t/b  

- L�u HCNS                                                  

                                                                                 TS. V� D �ng Hi�n 
 

 

 

 



CÔNG TY C� PH�N 

T�P �OÀN HAPACO 
 

S�: 43/TTr-HAP 
 

             C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

              �	c l
p - T� do - H�nh phúc 
                     

                            H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

  

T TRÌNH 
(V/v thông qua ph��ng án s� d�ng l�i nhu�n và chi tr� c	 t
c n�m 2020) 

( 

Kính trình: ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

- C�n c
  Lu�t doanh nghi�p 2020; 

- C�n c
 �iu l� t	 ch
c và ho�t ��ng c�a Công ty C	 ph�n T�p �oàn HAPACO; 

 

H�i ��ng qu�n tr� Công ty C� ph�n T	p �oàn Hapaco trình 
�i h�i ��ng c� �ông 

thông qua ph�ng án: l�i nhu�n sau thu� ch�a phân ph�i l�y k� ��n ngày 

31/12/2020 là 64.187.695.211 ��ng ���c chia c	 t
c n�m 2020 b�ng ti�n mt là 6%/ 

V�n �i�u l�, s� còn l�i ���c gi� l�i �� tái ��u t� cho các Công ty thành viên ��n 

n�m 2021. 

L�i nhu	n �� l�i ch�a phân ph�i dùng �� tái ��u t�, ��ng th�i nâng cao n�ng 

l�c tài chính, b� sung v�n l�u ��ng cho các Công ty thành viên c�a T	p �oàn, h�n ch� 

các r�i ro thanh kho�n cho doanh nghi�p trong n�m 2021, gia t�ng l�i ích cho c� �ông. 

Ph�n ��u n�m 2021 ���c chia c� t�c m�c t� 8-10%. 

Kính trình ��i h�i ��ng C	 �ông th��ng niên n�m 2021 xem xét, phê chu�n. 
 

                                                                             T/M. H�I ��NG QU�N TR� 

      CH� T�CH H�QT 
N�i nh
n: 
- H�QT, BKS}�/b  

- Quý C	 �ông}t/b 

- L�u HCNS                                                  

                                                                               TS. V� D �ng Hi�n 

 



 

CÔNG TY C� PH�N 
T�P �OÀN HAPACO 

 

S�: 44/TTr-HAP 
 

         C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
        �	c l
p - T� do - H�nh phúc 

                     

                        H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

  

T TRÌNH 
(V/v thù lao H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Ki�m soát) 

( 

Kính trình: ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

- C�n c� Lu	t doanh nghi
p 2021; 

- C�n c� �i�u l
 t� ch�c và hot ��ng c�a Công ty C� ph�n T	p �oàn HAPACO; 

 

I.  Báo cáo ph� c�p cho h	i ��ng qu�n tr� và ban ki�m soát n�m 2020 
Trong n�m 2020, T�p �oàn HAPACO �ã th�c hi�n vi�c chi thù lao thành viên H�QT 

và thành viên Ban ki�m soát theo ngh	 quy
t s� 05/2020/NQ-�H�C� ngày 16 tháng 5 n�m 
2020 c�a ��i hi ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2020. 

II.  Thông qua m�c ph� c�p cho h	i ��ng qu�n tr� và ban ki�m soát n�m 2021 
1.  C�n c� �� xác ��nh m�c ph� c�p cho thành viên H	i ��ng qu�n tr�, Ban Ki�m soát: 
-  S� l��ng thành viên Hi ��ng qu�n tr	 và Ban Ki�m soát c�a T�p �oàn. 
-  �	nh h��ng ho�t �ng, k
 ho�ch s�n xu�t kinh doanh và ��u t� n�m 2021. 
-  Tham kh�o m�c ph� c�p áp d�ng c�a ��i �a s� các doanh nghi�p quy mô t��ng t� hi�n 

nay trên th	 tr��ng. 

2.  �� xu�t v� m�c ph� c�p bình quân ��i v�i H	i ��ng qu�n tr�, Ban Ki�m soát n�m 
2021: 

- Hi ��ng qu�n tr	: 49.000.000 ��ng/tháng, theo th�i gian ho�t �ng c�a t�ng thành viên. 
- Ban ki�m soát: 15.000.000 ��ng/tháng, theo th�i gian ho�t �ng c�a t�ng thành viên. 

-  N
u ph�n ��u v��t m�c ch� tiêu l�i nhu�n thì Hi ��ng qu�n tr	 và Ban Ki�m soát ���c 
th��ng 10% trên l�i nhu�n v��t m�c k
 ho�ch n�m 2021. 

-  M�c ph� c�p chi tr� cho thành viên Hi ��ng qu�n tr	 và thành viên Ban Ki�m soát là 
tr��c thu
. Các thành viên  H�QT, BKS ch	u trách nhi�m khai báo và np thu
 thu nh�p 

cá nhân theo quy �	nh c�a Pháp lu�t. 

Kính trình �i h�i ��ng xem xét, phê chu�n. 

                                                                             T/M. H�I ��NG QU�N TR� 
      CH� T�CH H�QT 

N�i nh
n: 
- H�QT, BKS}�/b 

- Quý C� �ông}t/b  

- L�u HCNS                                                  
 

                                                                       TS. V� D �ng Hi�n 



 

                                                      

  

 

 
T� TRÌNH 

�Y QUY�N QUY�T ��NH ��U T� 
(Trình �	i h
i ��ng C �ông th��ng niên n�m 2021) 

 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p 2020; 

C�n c� �i�u l� T� ch�c và Ho�t 	
ng c�a Công ty C� ph�n T�p 	oàn HAPACO; 

 
H�i ��ng qu�n tr� Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO, trình 	
i h�i ��ng C� 

�ông th��ng niên nm 2021, thông qua vi�c �y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh 
vi�c ��u t� và quy�t ��nh các d� án ��u t� c�a T�p �oàn. 

	� gi�m b�t các th� t�c hành chính và chi phí hành chính, b�o ��m thu�n l�i cho 
vi�c tri�n khai các ch��ng trình ��u t� và d� án ��u t� c�a T�p �oàn. 

H�i ��ng qu�n tr� trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng niên nm 2021 �y quy�n cho 
H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh vi�c T�p �oàn ��u t� có giá tr� b�ng ho�c l�n h�n 35% t�ng 

giá tr� tài s�n ���c ghi trong Báo cáo tài chính g�n nh�t �ã ���c ki�m toán c�a T�p �oàn.  
Th�i h
n �y quy�n: T� ngày 08/05/2021 cho ��n ngày t� ch�c 	
i h�i ��ng C� 

�ông th��ng niên nm 2022. 
H�i ��ng qu�n tr� Kính trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng niên nm 2021 phê 

chu�n!  
 

 
N�i nh�n:  
- H�QT, BKS, BTG� 

- Quý C� 	ông 

- Lu HCNS 

 T/M. H�I ��NG QU�N TR� 
                CH� T�CH H�QT 

 
 
 
 

TS. V� D��ng Hi�n 
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T� TRÌNH 

 (V/v S�a ��i b� sung �i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng) 
 

C�n c�: 

- Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ���c Qu�c h	i n�
c C	ng hòa Xã h	i Ch� ngh�a 

Vi�t Nam thông qua ngày 17 tháng 6 n�m 2020; 

- Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ���c Qu�c h	i n�
c C	ng hòa Xã h	i Ch� ngh�a 

Vi�t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 n�m 2019 

- Ngh �nh s� 155/2020/N� – CP ngày 31/12/2020 Quy �nh chi ti�t thi hành m	t s� �i�u 

c�a Lu�t ch�ng khoán. 

- Thông t� 116/2020-BTC ngày 31/12/2020 c�a B	 Tài Chính h�
ng d�n m	t s� �i�u v� 

qu�n tr công ty; 

- �i�u l� T� ch�c và Ho�t �	ng c�a Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO; 

- C�n c� vào tình hình th�c ti�n s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. 

 
Trong n�m 2020, các c� quan qu�n lý nhà n��c �ã ban hành nhi�u Lu�t, ngh	 �	nh, 

thông t� liên quan �
n ho�t ��ng ca các doanh nghi�p c�ng nh� th	 tr��ng ch�ng khoán. 
�� phù h�p v�i các quy �	nh m�i ca Lu�t doanh nghi�p và Lu�t Ch�ng khoán và các yêu 

c�u qu�n tr	, �i�u hành ca Công ty, H�i ��ng qu�n tr	 �ã rà soát �i�u l� hi�n hành ca 

Công ty. Trên c� s� rà soát, H�i ��ng qu�n tr	 nh�n th�y n�i dung b�n �i�u l� Công ty c�n 

���c s�a ��i, ban hành theo �úng các quy �	nh ca pháp lu�t. 
H�i ��ng qu�n tr	 kính trình ��i h�i ��ng c� �ông xem xét: 

- Thông qua vi�c s�a ��i, b� sung �i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng ca công ty; 
- Thông qua quy ch
 n�i b� v� qu�n tr	 công ty; 

- Thông qua quy ch
 ho�t ��ng ca H�i ��ng qu�n tr	; 
- Thông qua quy ch
 ho�t ��ng ca Ban ki�m soát;  

��ng th�i y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr	 hoàn ch�nh theo quy �	nh ca pháp lu�t. 
Trân tr�ng./. 

Tài li�u kèm theo: 

- D� th�o s�a ��i �i�u l� Công ty. 

- Quy ch� n	i b	 v� qu�n tr công ty; Quy ch� ho�t �	ng c�a H�QT; Quy ch� ho�t 

�	ng c�a Ban ki�m soát. 
 

 
N�i nh�n:  
- H�QT, BKS, BTG� 

- Quý C� �ông 

- L�u HCNS 

 T/M. H�I ��NG QU�N TR� 
CH	 T�CH H�QT 

 
 
 

TS. V
 D��ng Hi�n 

CÔNG TY C PH�N 
T�P �OÀN HAPACO 

 

S�:46/2021/TT-HAP 
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CÔNG TY C� PH�N  

T�P �OÀN HAPACO 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

�	c l
p – T� do – H�nh phúc 

   
S�: 47/TT-HAP 

 

 

H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

T TRÌNH  
V� vi�c �i�u ch�nh, lo�i b�, s�a �	i ngành, ngh� kinh doanh c
a Công ty 

 

Kính g�i: ��i h	i ��ng c� �ông Công ty c� ph�n T
p �oàn Hapaco 

- C�n c� Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- C�n c� Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31/12/2020 quy ��nh chi ti
t thi 

hành m�t s� �i�u ca Lu�t ch�ng khoán; 

- C�n c� Thông t� 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 h��ng d�n m�t s� �i�u v� 

qu�n tr� công ty áp d�ng ��i v�i công ty ��i chúng t�i Ngh� ��nh 155/2020/N	-CP; 

- C�n c� 	i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco; 

- C�n c� Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký Doanh nghi�p s�: 055591 Do Phòng 	�ng ký 

kinh doanh S� K
 ho�ch 	�u t� Tp.Hi Phòng c�p ngày 17/06/1999, ��ng ký thay ��i l�n 

th� 11 ngày 21/11/2009. 

- C�n c� i�m �, Kho�n 1, i�u 139, Ngh� ��nh 155/2020/N-CP “Tr��ng h�p 

công ty  ��i chúng ho�t ��ng �a ngành, ngh�, có quy ��nh khác nhau v� t� l� s� h�u n��c 

ngoài, t� l� s� h�u n��c ngoài không v��t quá m�c th�p nh�t trong các ngành, ngh� có 

quy ��nh v� t� l� s� h�u n��c ngoài”. Nh�m ��m b�o tuân th
 các quy ��nh c
a pháp lu�t 

và t�o �i�u ki�n thu hút các nhà ��u t� n��c ngoài ���c phép s� h�u c	 ph�n HAP theo 

�úng quy ��nh, Công ty c�n th�c hi�n �i�u ch�nh, lo�i b�, s�a �	i các ngành, ngh� kinh 

doanh b� h�n ch� s� h�u n��c ngoài (“SHNN”) mà Công ty hi�n ��ng ký t�i Gi�y ch�ng 

nh�n ��ng ký doanh nghi�p nh�m ��m b�o vi�c quy ��nh SHNN t�i �a t�i Công ty lên 

m�c 50% v�n �i�u l� c
a Công ty. 

H�i ��ng Qu�n tr� kính trình �i h�i ��ng c	 �ông (Sau �ây g�i t�t là “HC”) 

Công ty c	 ph�n T�p �oàn Hapaco (Sau �ây g�i t�t là “HAP”)  xem xét và thông qua vi�c 

�i�u ch�nh, lo�i b�, s�a �	i ngành ngh� kinh doanh c
a Công ty c  th� nh� sau: 

1. Lo�i b� nh�ng ngành, ngh� kinh doanh quy ��nh t! l� SHNN là 0%. 

2. Th�c hi�n vi�c �i�u ch�nh, s�a �	i, b	 sung các quy ��nh ��i v�i các ngành, 

ngh� kinh doanh trong �ó có m�t s� l"nh v�c quy ��nh t! l� s� h�u c
a Nhà ��u 

t� n��c ngoài ho#c ch�a xác ��nh ���c t! l� s� h�u c
a Nhà ��u t� n��c 

ngoài. 
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3. %y quy�n cho HQT và Ch
 t�ch HQT Công ty – Ng�&i ��i di�n theo pháp 

lu�t c
a Công ty th�c hi�n các th
 t c pháp lý có liên quan ��n thay �	i n�i 

dung ngành, ngh� kinh doanh trong Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p 

c
a Công ty nh�m ��m b�o t! l� s� h�u c
a Nhà ��u t� n��c ngoài t�i �a t�i 

Công ty lên m�c 50% v�n �i�u l� Công ty v�i C' quan nhà n��c có th(m 

quy�n. 

Kính trình �i h�i ��ng c	 �ông xem xét và phê duy�t. 

Trân tr�ng c�m 'n./. 

 

          N�i nh�n: 
-   Nh� trên; 
-   HQT, BKS; 
-   L�u: VT, TKTH. 

TM. H�I ��NG QU�N TR� 
                          CH� T�CH 

 
 

 

 

                    TS.V� D��ng Hi�n 
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T� TRÌNH 

CÁC D� ÁN ��U T� TRONG NHI�M K� 2021 - 2026  

C�A T	P �OÀN HAPACO 
 (Trình �
i h�i �ng C� �ông th��ng niên n�m 2021) 

 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p 2020; 

C�n c� �i�u l� T� ch�c và Ho�t 	
ng c�a Công ty C� ph�n T�p 	oàn HAPACO; 

H�i ��ng qu�n tr� Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO, trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng 
niên nm 2021, thông qua 06 d� án ��u t� c�a T�p �oàn HAPACO trong nhi�m k� 2021 – 2026. 

 
D� ÁN 1:  NHÀ MÁY CH� BI�N CÀ PHÊ S�N LA - T	P �OÀN HAPACO 

1. M�c tiêu d� án: 

-   S� ch� qu� cà phê t��i áp d�ng công ngh� sinh h�c. S�n ph�m là cà phê thóc ��c s�n. 

-  Thu gom ch�t th�i sau s� ch�, s�n xu�t phân. S�n ph�m là phân h�u c� vi sinh 

-  Thu gom cà phê thóc, ch� bi�n cà phê nhân. S�n ph�m là cà phê nhân xu�t kh�u. 

-   Ch� bi�n sâu, �a d
ng s�n ph�m. S�n ph�m là cà phê tiêu dùng. 

2.  Cách th�c th�c hi�n:  

 2.1 Xây d�ng phân x��ng S� ch�:  

- Xây d�ng CSVC �áp �ng quy trình s�n xu�t 10.000 t�n qu� t��i/v� và 3.000 t�n phân 

h�u c�/nm. 

- L�p ��t thi�t b� ��ng b� cho quy trình s�n xu�t v�i công ngh� m�i 100% ��m b�o ch�t 

l��ng ��u ra theo tiêu chu�n qu�c t� �  xu�t kh�u cà phê nhân công su�t 5.000 t�n/ nm. 

2.2   Xây d�ng phân x��ng Ch� bi�n sâu:  

- Ch� bi�n 300 t�n/ nm cà phê thành ph�m �
t tiêu chu�n xu�t kh�u. 

- L�p ��t thi�t b� ��ng b� cho quy trình s�n xu�t v�i công ngh� hi�n �
i theo tiêu chu�n 

qu�c t�. 

3.  ��a �i�m d� án:  

- 	�a �i m 1: Phân x��ng ch� bi�n cà phê nhân: T
i xã Chi!ng Ban, huy�n Mai S�n, t"nh S�n 

La 

- 	�a �i m 2: Phân x��ng ch� bi�n sâu: T
i TK 32 xã Cò Nòi, huy�n Mai S�n, t"nh S�n La. 

4. T�ng v�n ��u t�: 125 t� �ng 

5. Ngun v�n: V�n t� có 30%; V�n vay các t� ch�c tín d�ng: 70%. 

CÔNG TY C� PH�N 
T	P �OÀN HAPACO 

S�: 48/TT-HAP 

 

            C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
               ��c l p - T� do - H
nh phúc 

                     
                                  Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
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6. Kh! n�ng c" c#u v�n: Theo ti�n �� công trình 

7. Hi�u qu! c$a d� án: D� án l�a ch�n ph��ng án: Phân tích 3 nm ��u ho
t ��ng lafthu h�i 

xong v�n ��u t� (Có b�n thuy�t minh hi�u qu� d� án �ính kèm) 

 

D� ÁN 2:  B�NH VI�N �A KHOA QU%C T� VI�T - HÀN 

 Trong nh�ng nm g�n �ây, do tình hình phát tri n kinh t� xã h�i d#n ��n nhu c�u v! 

chm sóc y t� ngày càng tng v! c� l��ng và ch�t, c� th  nh� tình hình �ô th� hóa trên c� n��c 

di$n ra m
nh m% nên s� ng��i dân có thu nh�p khá gia tng.T�ng l�p trung l�u �ang gia tng 

�áng k , tng chi tiêu bình quân ��u ng��i, chi phí phát sinh cho y t� ti�p t�c tng, phát tri n xu 

h��ng chm sóc y t� v! ch�t l��ng. B�o hi m y t� ���c ph� bi�n ��n trên 80% dân s�. Tình 

tr
ng các b�nh vi�n công �ang quá t�i.  

 	  �áp �ng nhu c�u c�a ng��i dân v! khám ch�a b�nh và chm sóc s�c kh&e c� s� l��ng 

và ch�t l��ng. Góp ph�n nâng cao ch�t l��ng khám, ch�a b�nh c�a thành ph� H�i Phòng, các 

t"nh khu v�c mi!n Duyên H�i B�c B� và ��c bi�t là phát tri n thành ph� H�i Phòng ��n nm 

2030 và ��nh h��ng ��n nm 2045, Ngh� quy�t 	
i h�i 16 	�ng b� thành ph� v! phát tri n 

Huy�n Th�y Nguyên là c�p thành ph� tr�c thu�c thành ph� H�i Phòng tr��c nm 2025. 

  Công ty c� ph�n t�p �oàn HAPACO quy�t ��nh ��u t� th�c hi�n d� án “B�nh Vi�n 

	a Khoa Qu�c T� Vi�t - Hàn”, c� th  nh� sau: 

1. M�c tiêu d� án:  

- Nâng cao ch�t l��ng các d�ch v� khám b�nh, ch�a b�nh �a khoa c�a thành ph� H�i 

Phòng, khu v�c 	ông B�c b� và ng��i n��c ngoài. 

- 	�y m
nh công tác �ào t
o, nghiên c�u khoa h�c, h�p tác Qu�c t�, �áp �ng yêu c�u 

phát tri n và h�i nh�p v�i n!n y h�c khu v�c và Th� gi�i. Thu hút ���c l�c l��ng 

chuyên gia và th�y thu�c gi&i, có kinh nghi�m trong n��c và qu�c t� tham gia vào công 

tác chm sóc s�c kho'. 

- Xây d�ng b�nh vi�n �a khoa �  �áp �ng nhu c�u gia tng trên ��a bàn, phù h�p ch� 

tr��ng xã h�i hóa y t� c�a Chính ph� và Thành ph�. 

-  Góp ph�n gi�m t�i cho h� th�ng y t� công l�p, t
o môi tr��ng c
nh tranh lành m
nh, 

nh(m c�i thi�n ch�t l��ng khám b�nh, ch�a bênh, chm sóc nâng cao s�c kho' cho nhân 

dân và b
n bè qu�c t�. 

-  C�i thi�n môi tr��ng ��u t�, thu hút ��u t� trong l)nh v�c chm sóc s�c kho' c�ng 

��ng và tng thu hút ngo
i t� cho thành ph�. 

2. Quy mô d� án:  
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   - 	�u t� xây d�ng m�i m�t B�nh vi�n �a khoa vùng Duyên H�i B�c B� g�m 5 t"nh, thành 

ph� là H�i Phòng, Qu�ng Ninh, Thái Bình, H�i D��ng, H�ng Yên, �
t tiêu chu�n Qu�c t� 

v�i quy mô 600 gi��ng. 

3. Ti&n �� ��u t� th�c hi�n d� án: 

- Giai �o
n I: + Th�c hi�n các th� t�c v! qui ho
ch, ��t �ai, gi�i phóng m�t b(ng, ��u t� 

xây d�ng, kh�i công xây d�ng công trình, hoàn thành các công trình xây d�ng, mua s�m 

và l�p ��t máy, thi�t b�;  

+ 	�a d� án vào v�n hành 200 gi��ng. 

- Giai �o
n II: Ti�p t�c ��u t� hoàn thành các h
ng m�c còn l
i c�a d� án; 	�a d� án vào 

v�n hành 400 gi��ng còn l
i. 

4. ��a �i�m D� án:  

- T
i Khu x� ��ng 	�m Hàn, thôn Tây, xã Th�y 	��ng, huy�n Th�y Nguyên, thành 

ph� H�i Phòng; Di�n tích s* d�ng ��t: 50.000 m². 

5. Th�i gian:  50-70 nm k  t+ ngày ���c c�p Gi�y ch�ng nh�n ��u t�. 

6. Nhu c�u v�n ��u t�, ngun v�n ��u t�: 

- T�ng v�n ��u t� c�a D� án: 1.800 t, ��ng 

- T, l� v�n t� có/v�n vay là 30/70 do ��i tác Hàn Qu�c và các Ngân hàng th��ng m
i. 

 

D� ÁN 3:  NHÀ MÁY �I�N N'NG L�(NG TÁI T)O (�I�N GIÓ) T)I T*NH GIA LAI  

1. M�c tiêu c$a d� án:  

T"nh Gia Lai có ti!m nng gió khá t�t, v�i v�n t�c gió nhi!u n�i �
t 6-8 m/s t
i �� cao 100m, 

��ng th�i có l�i th� v! giao thông thu�n ti�n, kh�i l��ng ��u n�i l��i �i�n ít, cách xa khu dân c�; 

công tác �!n bù, gi�i phóng m�t b(ng có nhi!u thu�n l�i, có ti!m nng r�t l�n �  phát tri n �i�n gió. 

Theo �ó, th�i gian qua, t"nh �ã r�t tích c�c trong công tác xúc ti�n, thu hút, kêu g�i ��u t� vào l)nh 

v�c này.  

Sau khi nghiên c�u các c� h�i, ti!m nng gió t
i huy�n 	�k 	oa, t"nh Gia Lai, T�p �oàn 

HAPACO �ã quy�t ��nh chinh ph�c ng�n “gió” n�i �ây. HAPACO �ã cùng v�i ��i ng- các chuyên 

gia t� v�n trong n��c và qu�c t� nghiên c�u, tìm ra gi�i pháp t�i �u nh�t nh(m bi�n ngu�n tài 

nguyên gió c�a Gia Lai thành ngu�n nng l��ng �i�n s
ch. 

Bên c
nh ��u t� khai thác l�i th� t+ gió �  bi�n thành �i�n nng, d� án �i�n gió còn làm thay 

��i di�n m
o c�a vùng ��t Tây Nguyên – n�i d� án tri n khai. Ngoài vi�c ���c h��ng l�i vì s* 

d�ng �i�n nng t+ d� án, ng��i dân xung quanh s% ���c h��ng r�t nhi!u l�i ích thi�t th�c. Vi�c ��u 

t� xây d�ng d� án �i�n Gió công su�t 100 MW c�a T�p �oàn HAPACO góp ph�n thi�t th�c vào 

vi�c nâng cao ch�t l��ng ��i s�ng c�a ng��i dân n�i �ây, t
o công n vi�c làm cho nhi!u lao ��ng 
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c�a t"nh Gia Lai. 
II. Các thông tin chung v+ d� án: 

- 	�a �i m: Các xã t
i Huy�n 	k 	oa - T"nh Gia Lai 

- Di�n tích: Khu v�c xây d�ng c�t gió: 35 ha 

- T�ng công su�t nhà máy: 100Mw 

- T�ng s� c�t: 23 c�t, công su�t 4.35Mw/c�t 

- Di�n tích ��t: Xây d�ng 23 c�t x 0.15ha/c�t = 3.45ha 

- Di�n tích này n(m trong khu v�c 35ha do t"nh c�p cho d� án – 3.45ha là ��t c�a D� án. 

Di�n tích còn l
i 31.55ha v#n thu�c quy!n c�a bà con nông dân tr�ng c�y hoa màu. 

III. Hi�u qu! c$a D� án 100Mw �i�n n�ng l�,ng tái t
o (�i�n gió): 

- Chi phí cho 1 Mw là 40 t, ��ng trong �ó bao g�m: Mua thi�t b�, xây d�ng, l�p ��t thi�t b� 

và tr� ti!n thuê ��t. 

- T�ng chi phí: 100Mw x 40 t, ��ng/Mw = 4.000 t, ��ng, trong �ó: 

+ V�n t� có 27.5% = 1.100 t, ��ng 

+ V�n vay NH 72.5% = 2.900 t, ��ng 

- T�ng công su�t (�
t doanh thu) hàng nm: 

+ 100Mw = 100.000 Kwh x 4.200h/nm x 2.030��ng/Kwh = 852,6 t,/nm 

+ Giá �i�n Nhà n��c mua 8.77cent (t, giá: 23.150��ng/USD) = 2.030 ��ng ( B�o ��m giá 

�n ��nh 20 nm). 

+ Th�i gian phát �i�n t�i thi u 4200h/nm (trung bình: 11.5h/ngày) 

B-NG T�NG H(P HI�U QU- D� ÁN �I�N N'NG L�(NG TÁI T)O 

N�i dung 

8 n�m ��u 

(tr! g�c và lãi 

vay) 

T. n�m 9-13 

(thu& TNDN: 5%) 

T. n�m 14-20 

(thu& TNDN: 

10%) 

T�ng c�ng 

Doanh thu: 100.000Kwh x 

4.200h x 2.030��ng/Kw 

 

6.820.800.000.000 4.263.000.000.000 5.968.200.000.000 17.052.000.000.000 

Chi phí v�n hành:100Mw x 

37.500USD/nm/Mw = 

3.750.000 USD/nm (t, giá: 

23.150��ng/USD) 

694.500.000.000 434.062.500.000 607.687.500.000 1.736.250.000.000 

Chi phí lãi vay 1.109.250.000.000 1.109.250.000.000 

L�i nhu�n tr��c thu�: 

 
5.017.050.000.000 3.828.937.500.000 5.360.512.500.000 14.206.500.000.000 
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Thu� TNDN: 137.751.250.000 191.446.875.000 536.051.250.000 865.249.375.000 

L,i nhu n sau thu&: 

 
4.879.298.750.000 3.637.490.625.000 4.824.461.250.000 13.341.250.625.000 

Tr� g�c vay 2.900.000.000.000 2.900.000.000.000 

Bù ��p v�n t� có: 1.100.000.000.000 1.100.000.000.000 

Lãi sau khi thu hi v�n: 879.298.750.000 3.637.490.625.000 4.824.461.250.000 9.341.250.625.000 

* Th�i gian hoàn v�n: 7 nm 

* L�i nhu�n trung bình: 467 t,/nm 

 

D� ÁN 4: TRUNG TÂM CH'M SÓC NG��I CAO TU�I QUÓC T�  

SÔNG GIÁ MINH TÂN 

1. M�c tiêu d� án:  

      Xã h�i ngày càng phát tri n cùng v�i nh�ng nhu c�u v! du l�ch, d�ch v� con ng��i c-ng quan 

tâm h�n t�i vi�c chm sóc s�c kh&e. 	�c bi�t nhu c�u v! ngh" d�.ng chm sóc s�c kh&e cho ng��i 

già ngày càng tng. Kinh t� phát tri n cu�c s�ng hi�n �
i, con cái dù mu�n hay không �!u không 

có �� th�i gian �  chm sóc ông bà cha m/ m�t cách chu �áo ���c. Xu th� ��a ng��i cao tu�i ��n 

các khu ngh" d�.ng và chm sóc s�c kh&e là xu th� t�t y�u trong t��ng lai. 

 M�c tiêu c�a d� án xây d�ng Trung tâm chm sóc ng��i cao tu�i qu�c t� Sông Giá Minh Tân: 

-  Xây d�ng Trung tâm chm sóc, ngh" d�.ng hi�n �
i, có ch� �� chm sóc y t� t�t, có 

phòng sinh ho
t chung, vn ngh� cho ng��i già �  làm giàu ��i s�ng tinh th�n cho ng��i 

cao tu�i. 
- Trung tâm có các d�ch v� ��y �� và tr�n gói chm sóc ng��i cao tu�i t�t nh�t:  Chm sóc 
ng��i già ph�c h�i ch�c nng; chm sóc ng��i già sa sút trí tu�; chm sóc ng��i già sau tai 
bi�n-�i!u tr�; chm sóc ng��i già theo nhu c�u… 	i!u �ó giúp cho con cái có th  yên tâm 
g*i cha m/ ông bà mình ��n �ó. 

-  Tôn ch" c�a Trung tâm: Tôn tr�ng, yêu kính ng��i cao tu�i; hòa nhã, vui v' và d�u dàng 

v�i ng��i cao tu�i; ich l�i c�a ng��i cao tu�i luôn ���c ��t lên hàng ��u; êm ái, nh/ nhàng 

tháo g. nh�ng v��ng m�c trong sinh ho
t c�a ng��i cao tu�i; nh#n nh�n, d�u dàng xoa d�u 

nh�ng c�n �au do b�nh t�t gây ra cho ng��i cao tu�i; �
o ��c, làm �úng v�i l��ng tâm c�a 

mình; uy tín, ch�t l��ng, giá c� h�p lý; chu �áo, t�n tình mang l
i c�m giác tin c�y cho 

ng��i cao tu�i. Ng��i cao tu�i luôn ���c “S�ng vui – S�ng kh&e – S�ng có ích”.  

2. Quy mô d� án:  

   - 	�u t� xây d�ng m�i m�t Trung tâm chm sóc ng��i cao tu�i, �
t tiêu chu�n Qu�c t� 

v�i quy mô t+  800 gi��ng. 

3. Ti&n �� ��u t� th�c hi�n d� án: 
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- Giai �o
n I: T+ nm 2020 ��n nm 2025: Trong �ó t+ tháng 12/2020 ��n tháng 12/2025      

th�c hi�n các th� t�c v! qui ho
ch, ��t �ai, gi�i phóng m�t b(ng, ��u t� xây d�ng, kh�i 

công xây d�ng công trình, hoàn thành các công trình xây d�ng, mua s�m và l�p ��t máy, 

thi�t b�;  

Tháng 12/2025 ��a d� án vào v�n hành 300 gi��ng. 

4. ��a �i�m D� án:  

- T
i Khu x� ��ng B�n Trang - 	�ng Hàn, thôn 6, xã Minh Tân, huy�n Th�y Nguyên, 

thành ph� H�i Phòng; Di�n tích s* d�ng ��t: 168.000 m². 

5. Th�i gian:  50-70 nm k  t+ ngày ���c c�p Gi�y ch�ng nh�n ��u t�. 

6. Nhu c�u v�n ��u t�, ngun v�n ��u t�: 

- T�ng v�n ��u t� c�a D� án: 565.990.000.000 ��ng (B�ng ch�: N�m tr�m sáu m��i 

l�m t�, chín tr�m chín m��i tri�u �	ng). 

-  Hi�u qu� c�a d� án: L�i nhu�n hàng nm khi ��a d� án vào v�n hành: 

 - Quy mô ngu�n v�n: V�n c�a t�p �oàn và huy ��ng các ngu�n v�n h�p pháp khác. 

 

D� ÁN 5: KHU NHÀ / TH��NG M)I T)I 441A ���NG TÔN �0C TH1NG – 

HUY�N AN D��NG - THÀNH PH% H-I PHÒNG 

1. M�c tiêu d� án:  

- Th�c hi�n Ch��ng trình hành ��ng s� 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 c�a 0y ban Th��ng v� 

Thành �y v! vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t 45-NQ/TW c�a B� Chính tr� v! xây d�ng và phát 

tri n thành ph� H�i Phòng ��n nm 2030, t�m nhìn ��n nm 2045 và Quy�t ��nh s� 

342/Q	-UBND ngày 07/3/2016 c�a UBND thành ph� v! vi�c phê duy�t �i!u ch"nh c�c 

trong �� án �i!u ch"nh quy ho
ch chi ti�t t, l� 1/2000 qu�n H�ng Bàng và ph�n m� r�ng . 

- T�p �oàn xin chuy n m�c �ích s* d�ng ��t �  l�p D� án ��u t� xây d�ng nhà � th��ng m
i 

c�a Công ty CP T�p �oàn HAPACO t
i s� 441A - ���ng  Tôn 	�c Th�ng, huy�n An 

D��ng, thành ph� H�i Phòng trên di�n tích ��t 17.500m2 theo qui ��nh.  

2. Quy mô d� án:  

Quy mô g�m 120 cn nhà liên k� và h� th�ng h
 t�ng ��ng b� k�t n�i . 

3. Ti&n �� ��u t� th�c hi�n d� án: 

Nm 2021-2022 

4. ��a �i�m D� án:  

- T
i Công ty CP Gi�y H�i Phòng - T�p �oàn HAPACO t
i s� 441A - ���ng  Tôn 	�c 

Th�ng, huy�n An; Di�n tích s* d�ng ��t: 17.500 m². 

5. Th�i gian:  	�t � s* d�ng lâu dài. 
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6. Nhu c�u v�n ��u t�, ngun v�n ��u t�: 

- T�ng v�n ��u t� d� án:                                    332 t, ��ng; 

 + Chi phí XD nhà thô, h
 t�ng:                             180 t, ��ng; 

 + Chi phí n�p ti!n s* d�ng ��t chuy n m�c �ích: 110 t, ��ng; 

 + Chi phí b�i th��ng GPMB:                                  42 t, ��ng 

-    Kinh phí d� ki�n thu:                                                               447,7 t, ��ng 

+ Ti!n chuy n nh��ng quy!n s* d�ng ��t: 9500m2 x 30 tr/m2 = 285 t, ��ng;  

+ L�i nhu�n ��u t� XD: 46.500m2 x 3,5tr/m2                           = 162,7 t, ��ng; 

7. Hi�u qu! ��u t�: 

- V�i v� trí n(m g�n các KCN VSIP, NOMURA, Tràng Du�….., d� án nhà � th��ng m
i c�a 

T�p �oàn HAPACO góp ph�n gi�i quy�t nhu c�u nhà � cho ng��i dân s�ng và làm vi�c t
i 

H�i Phòng. 

- L�i nhu�n: 447,7 – 332 = 116,7 t, ��ng 

 

D� ÁN 6: ��U T� GIAI �O)N II, NHÀ MÁY GI2Y KRAFT - N'NG CÔNG SU2T LÊN 

50.000 T2N/N'M 

Cn c� gi�y ch�ng nh�n �u �ãi ��u t� s� 5283/UB-KH	T ngày 19/11/2003 c�a UBND thành ph� 

H�i Phòng c�p cho Công ty C� Ph�n Gi�y H�i Phòng ( Nay là T�p �oàn HAPACO) th�c hi�n Nhà 

máy Gi�y Kraft công su�t 50.000 t�n/nm. 

1. M�c tiêu ��u t� m3 r�ng 

- Nâng công su�t t+ 24.000 t�n/nm lên thành 50.000 t�n/nm. 

2. T�ng m�c ��u t�: 250 t, ��ng 

3. Th� tr��ng: Xu�t kh�u 52% công su�t, tiêu th� trong n��c: 48% 

4. Hi�u qu! c$a d� án: 150 t, ��ng/nm 
Trên �ây là tóm t�t 6 d� án ���c xây d�ng trong nhi�m k� 2021 – 2026 c�a T�p �oàn 

HAPACO. 

H�i ��ng qu�n tr� Kính trình 	
i h�i ��ng C� �ông th��ng niên nm 2021 phê chu�n!  
 

 
N"i nh n:  
- H�QT, BKS, BTG� 

- Quý C� 	ông 

- L�u HCNS 

 T/M. H�I �4NG QU-N TR5 
CH� T5CH H�QT 

 
 
 
 

TS. V6 D�"ng Hi+n 
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CÔNG TY C� PH�N  

T�P �OÀN HAPACO 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

�	c l
p – T� do – H�nh phúc 

   
           S�: 49/TT- HAP 
 

 

       H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

T TRÌNH  
Thông qua ph��ng án phát hành c� ph�n t�ng v�n �i�u l	 n�m 2021 

 

Kính g�i: ��i h	i ��ng c� �ông Công ty c� ph�n T
p �oàn Hapaco 

- C�n c� Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- C�n c� Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31/12/2020 quy ��nh chi ti
t thi 

hành m�t s� �i�u ca Lu�t ch�ng khoán; 

- C�n c� 	i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco; 

- C�n c� tình hình th�c t
 và nhu c�u v�n ��u t� th�c hi�n các d� án; 

H
i ��ng Qu�n tr (Sau �ây g�i t�t là “H�QT”) kính trình ��i h
i ��ng c� �ông 

(Sau �ây g�i t�t là “�H�C�”) Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco (Sau �ây g�i t�t là 

“HAP”)  xem xét và thông qua ph��ng án phát hành c� ph�n t�ng v�n �i�u l	 và ph��ng 

án s� d�ng s� v�n t�ng thêm v�i n
i dung c� th� nh� sau: 

1. Tên c� phi�u phát hành : C� phi�u Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco 

2. Mã ch�ng khoán:   HAP 

3. Lo�i c� phi�u phát hành : C� phi�u ph� thông 

4. M	nh giá c� phi�u:  10.000 ��ng/c� phi�u 

5. V�n �i�u l	 hi	n hành:  556.266.210.000 ��ng 

6. S� l��ng c� phi�u t��ng �ng v�n �i�u l	: 55.626.621 c� phi�u 

7. S� l��ng c� phi�u qu�:  155.470 c� phi�u  

8. T�ng s� l��ng c� phi�u �ang l�u hành:  55.471.151 c� phi�u 

9. S� l��ng c� phi�u d� ki�n phát hành:   69.338.938 c� phi�u. 

10. T�ng giá tr phát hành theo m	nh giá:  693.389.380.000 ��ng.  

11. V�n �i�u l	 sau khi phát hành (d� ki�n):  1.249.655.590.000  ��ng. 

12. ��i t��ng c�a ��t phát hành: Chào bán c� phi�u cho c� �ông hi	n h�u có tên 

trong Danh sách ng��i s� h�u ch�ng khoán t�i th�i �i�m ch�t danh sách c� �ông �� th�c 

hi	n phát hành c� phi�u do Trung tâm l�u ký Ch�ng khoán Vi	t Nam (VSD) cung c p.  



2 
�

13. Ph��ng th�c phát hành: Chào bán cho c� �ông hi	n h�u theo ph��ng th�c 

th�c hi	n quy�n mua theo t$ l	 �� t�ng v�n �i�u l	. 

14. Giá chào bán: 10.000 ��ng/c� phi�u. 

15. Nguyên t�c xác �nh giá phát hành: 

Giá tr s� sách 1 c� phi�u (Book Value/BV): 

BV   =  Ngu�n v�n ch� s� h�u/S� l��ng c� phi�u �ang l�u hành 

BV t�i th�i �i�m 31/12/2020 = 661.335.519.241 / 55.471.151  =  11.922 ��ng/cp. 

(Tính theo BCTC ki�m toán công ty m� n�m 2020 ca HAP). 

Giá tham chi�u bình quân c�a c� phi�u HAP trong 30 phiên g�n nh t t" ngày 

19/03/2021 ��n 04/05/2021 là: 15.200 ��ng/c� ph�n. 

C�n c� giá tr s� sách c� phi�u c�a Công ty, nhu c�u v�n c�a HAP trong ��t chào 

bán, di#n bi�n giao dch c� phi�u HAP, c$ng nh� t�o �i�u ki	n thu�n l�i cho c� �ông th�c 

hi	n quy�n, H�QT c�a Công ty �� xu t m�c giá chào bán c� phi�u cho c� �ông hi	n h�u 

b%ng v�i m	nh giá là 10.000 ��ng/c� ph�n (chi�t kh u kho�ng 16,12% so v�i BV Công ty 

m& t�i 31/12/2020). 

16. T�ng giá tr chào bán  693.389.380.000  ��ng (Sáu tr�m chín m��i ba t' ba 

tr�m tám m��i chín tri	u ba tr�m tám m��i nghìn ��ng). 

17. T' l	 th�c hi	n quy�n: 4:5 (ngh�a là c� �ông s� h�u 01 c� phi
u HAP t�i ngày 

ch�t danh sách c� �ông th�c hi�n quy�n s� ���c h��ng t��ng �ng 01 quy�n mua, và c� 

04 quy�n mua s� ���c mua 05 c� phi
u phát hành thêm). 

18. Nguyên t�c làm tròn: S� c� phi�u phân ph�i cho c� �ông s( ���c làm tròn ��n 

hàng ��n v và theo nguyên t�c làm tròn xu�ng. 

Ví d�: C� �ông Nguy�n V�n A s� h�u 138 c� ph�n t�i ngày ch�t danh sách c� 

�ông, t��ng �ng c� �ông Nguy�n V�n A có 138 quy�n mua c� phi
u. V�i t� l� phân b� 

quy�n 4/5, c� �ông Nguy�n V�n A s� ���c quy�n mua 138 x 5/4= 172,50 c� phi
u. Nh� 

v�y, theo nguyên t�c làm tròn, c� �ông A s� ���c quy�n mua 172 c� phi
u. 

19. Hình th�c th�c hi	n quy�n:  
- ��i v�i c� �ông �ã l�u ký ch�ng khoán: N
p ti�n mua c� phi�u phát hành thêm 

t�i Công ty ch�ng khoán n�i c� �ông m� tài kho�n. S� ti�n mua c� phi�u s( ���c Trung 
tâm L�u ký ch�ng khoán Vi	t Nam t�ng h�p và chuy�n v� Công ty theo quy �nh; 

- ��i v�i c� �ông ch�a l�u ký ch�ng khoán: C� �ông ��ng ký t�i tr� s� Công ty 
trong th�i h�n phân ph�i và n
p ti�n mua c� phi�u vào tài kho�n phong t)a. 

20. Chuy�n nh��ng quy�n mua: C� �ông s� h�u quy�n mua có th� chuy�n nh��ng 
quy�n mua thêm c� phi�u c�a mình cho ng��i khác theo giá th)a thu�n gi�a hai bên, 
quy�n mua ch* ���c chuy�n nh��ng 01 l�n. Ng��i nh�n chuy�n nh��ng quy�n mua 
không ���c chuy�n nh��ng l�i. 
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21. Quy�n mua c� phi�u c�a c� �ông h�n ch� chuy�n nh��ng: C� �ông trong tình 
tr�ng h�n ch� chuy�n nh��ng v+n ���c nh�n quy�n mua c� ph�n, s� l��ng c� ph�n mua 
thêm t" quy�n mua này không b h�n ch� chuy�n nh��ng.  

22. H�n ch� chuy�n nh��ng: C� phi�u phát hành cho c� �ông hi	n h�u và ng��i 
nh�n chuy�n nh��ng quy�n mua t" c� �ông hi	n h�u không b h�n ch� chuy�n nh��ng. 

23. Ph��ng án x� lý c� phi�u l, và c� phi�u do c� �ông không th�c hi	n quy�n:�
S� l��ng c� phi�u l, phát sinh do g
p các ph�n l, c� ph�n khi làm tròn xu�ng ��n 

hàng ��n v và s� c� phi�u do c� �ông không th�c hi	n quy�n, kính trình �H�C� �y 
quy�n cho H�QT Công ty th�c hi	n phân ph�i theo tiêu chí và l�a ch�n nhà ��u t� có 
nhu c�u và n�ng l�c tài chính v�i giá không th p h�n giá chào bán cho c� �ông hi	n h�u 
(� ng th!i ��m b�o �i�u ki�n chào bán, �i�u ki�n v� quy�n, ngh�a v� ca c� �ông không 

thu�n l�i h�n so v�i �i�u ki�n chào bán cho c� �ông hi�n h�u).  
Vi	c x� lý c� phi�u l, và c� phi�u do c� �ông không th�c hi	n quy�n ph�i ��m 

b�o tuân th� quy �nh t�i �i�u 42 Ngh �nh s� 155/2020/N�-CP ngày 31/12/2020 và 
tuân th� quy �nh v� ��u t� góp v�n c�a công ty m&, công ty con theo quy �nh t�i Kho�n 
2 �i�u 195 Lu�t doanh nghi	p. 

- S� c� phi�u do c� �ông không th�c hi	n quy�n khi phân ph�i ti�p s( b h�n ch� 
chuy�n nh��ng trong vòng 01 n�m k� t" ngày hoàn thành ��t phát hành, c�n c� theo 
Kho�n 2, �i�u 42, Ngh �nh s� 155/2020/N�-CP ngày 31/12/2020. 

- S� c� phi�u l, ���c x� lý phân ph�i l�i không áp d�ng �i�u ki	n v� h�n ch� 
chuy�n nh��ng (t� do chuy�n nh��ng) c�n c� theo Kho�n 4, �i�u 42, Ngh �nh s� 
155/2020/N�-CP ngày 31/12/2020.  

24. Th�i gian th�c hi	n: d� ki�n Quý II - Quý III n�m 2021 sau khi có ch p thu�n 
c�a -y ban Ch�ng khoán Nhà n��c, �H�C� giao H�QT l�a ch�n và quy�t �nh th�i 
�i�m th�c hi	n phù h�p. 

25. M�c �
 pha loãng c�a c� phi�u d� ki�n sau khi phát hành: 
Hi	n nay, c� phi�u HAP �ã th�c hi	n niêm y�t t�i S� Giao dch ch�ng khoán thành 

ph� H� Chí Minh (Sau �ây g�i t�t là “HSX”). Sau khi hoàn t t ��t chào bán, có th� xu t 
hi	n m�c �
 pha loãng, bao g�m: pha loãng v� giá c� phi�u; pha loãng thu nh�p trên m.i 
c� ph�n (EPS); pha loãng giá tr s� sách trên m.i c� ph�n (BV). 

� Pha loãng v� giá c� phi�u: 

Thông th�!ng c� phi
u công ty c� ph�n �ã giao d�ch t�p trung ho"c niêm y
t t�i 
S� giao d�ch ch�ng khoán s� b� �i�u ch#nh k$ thu�t v� giá, giá pha loãng khi có c� phi
u 

m�i phát hành theo công th�c sau:  

Trong �ó: 

 

P: là giá tham chi
u ca c� phi
u t�i ngày giao d�ch không h��ng quy�n (giá c� 

phi
u sau khi b� pha loãng); 
Pt-1: là giá c� phi
u tr��c ngày giao d�ch không h��ng quy�n (giá c� phi
u tr��c 
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khi b� pha loãng); 
I: là t� l� v�n t�ng;  
PR: là giá c� phi
u s� bán cho ng�!i n�m gi� quy�n mua c� phi
u trong ��t phát 

hành m�i. 

Do �ó, c� phi�u HAP c�a Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco s( b �nh h��ng b�i 
�i�u ch*nh k� thu�t v� giá c� phi�u trên th tr��ng ch�ng khoán khi th�c hi	n phát hành 
cho c� �ông hi	n h�u theo t' l	. 

� Pha loãng thu nh�p trên m�i c� ph�n: 

Công th�c tính EPS pha loãng d� ki�n nh� sau: 
EPS pha loãng = E/Qbq 

Trong �ó: 
EPS pha loãng: Thu nh�p trên m%i c� ph�n pha loãng sau ��t phát hành. 

E: T�ng l�i nhu�n phân b� cho c� �ông s� h�u m%i c� phi
u ph� thông 

Qbq: S� l��ng c� ph�n �ang l�u hành bình quân sau khi phát hành. 

EPS n�m 2020 theo BCTC ki�m toán h�p nh t c�a HAP là 727 ��ng/c� phi�u. Sau 
��t phát hành thêm này, ch* s� EPS c�a Công ty có th� gi�m do t�ng s� l��ng c� ph�n 
l�u hành ���c ti�p t�c t�ng lên so v�i hi	n t�i và vi	c s� d�ng v�n thu ���c t" ��t phát 
hành có th� ch�a t�o ra ngay doanh thu và l�i nhu�n cho Công ty.  

� Pha loãng giá tr� s� sách trên m�i c� ph�n (BV): 

Công th�c tính pha loãng BV d� ki
n nh� sau: 

BVpha loãng = NVCSH/Qbq 

Trong �ó: 
BV pha loãng: Giá tr� s� sách trên m%i c� ph�n pha loãng sau ��t phát hành. 

NVCSH: Ngu n v�n ch s� h�u trong k& thu�c v� c� �ông. 

Qbq: S� l��ng c� ph�n �ang l�u hành bình quân sau khi phát hành 

Sau ��t phát hành, Giá tr s� sách pha loãng trên m.i c� phi�u c�a Công ty có th� 
bi�n �
ng ph� thu
c vào t�c �
 t�ng c�a giá tr ngu�n v�n ch� s� h�u và t�c �
 t�ng c�a 
s� l��ng c� phi�u l�u hành c�a Công ty. 

26. Ph��ng án s� d�ng v�n thu ���c t" ��t chào bán 

T�ng kh�i l��ng v�n huy �
ng d� ki�n t" ��t chào bán là  693.389.380.000 ��ng 

(Sáu tr�m chín m��i ba t� ba tr�m tám m��i chín tri�u ba tr�m tám m��i nghìn � ng). 

S� ti�n thu ���c t" ��t chào bán này Công ty có k� ho�ch s( s� d�ng nh� sau:  

Stt N	i dung S� ti�n d� ki�n (��ng) 
1 ��u t� mua c� ph�n Công ty c� ph�n B	nh viên Qu�c 

t� Green t" ngu�n v�n ���c huy �
ng thêm: 
� S� l��ng c� ph�n c�n mua t�i Công ty m�c tiêu: t�i 

�a 30.300.000 c� ph�n �� s� h�u 91,25% t�i Công 
ty c� ph�n B	nh vi	n Qu�c t� Green 

Giá mua: t�i �a 20.000 ��ng/cp 

606.000.000.000 
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Stt N	i dung S� ti�n d� ki�n (��ng) 
2 ��u t� mua 7.400.000 c� ph�n phát hành thêm b�i 

Công ty c� ph�n B	nh vi	n Qu�c t� Green t�i ��t phát 
hành c� phi�u cho c� �ông chi�n l��c n�m 2021 theo 
ph��ng án ���c �H�C� Công ty c� ph�n B	nh vi	n 
Qu�c t� Green thông qua t�i Ngh quy�t s� 
55/2021/BVG/NQ-�H�C� ngày 15/04/2021. 
Giá phát hành: 10.000 ��ng / c� ph�n 

74.000.000.000 

3 B� sung v�n l�u �
ng cho ho�t �
ng s�n xu t kinh 
doanh cho n�m 2021 

13.389.380.000 

 T�ng c	ng 693.389.380.000 
 

Thông tin s� l��c v� Công ty c� ph�n B�nh viên Qu�c t� Green (“BVGreen”)  

BVGreen �ang ho�t �
ng theo Gi y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s� 
0201450471 do S� KH&�T Thành ph� H�i Phòng c p l�n ��u ngày 18/04/2014, 
thay ��i l�n th� 01 ngày 16/11/2016, tr� s� chính t�i S� 738 ���ng Nguy#n V�n 
Linh, Ph��ng Ni	m Ngh.a, Qu�n Lê Chân, Thành ph� H�i Phòng. Hi	n nay, 
BVGreen có quy mô v�n �i�u l	 526 t$ ��ng, ho�t �
ng chính trong l.nh v�c: y t�, 
khám ch�a b	nh. Doanh thu n�m 2020 c�a BVGreen ��t h�n 147 t$ ��ng, l�i 
nhu�n sau thu� ��t 26 t$ ��ng, quy mô t�ng tài s�n t�i th�i �i�m 31/12/2020 là 
577,88 t$ ��ng và quy mô v�n ch� s� h�u t��ng �ng là 319,24 t$ ��ng. K� ho�ch 
kinh doanh c�a BVGreen trong n�m 2021 ��t doanh thu 216, t$ ��ng (18 t$ 
��ng/tháng) l�i nhu�n sau thu� ��t trên 38,4 t$ ��ng. 

��u n�m 2021, các c� �ông c�a BVGreen �ã th�c hi	n vi	c góp v�n �� theo ��ng 
ký là 526 t$ ��ng. Bên c�nh �ó BVGreen d� ki�n t�ng v�n �i�u l	 n�m 2021 lên 
600 t$ ��ng nh%m m�c tiêu tri�n khai ��u t�, h�p tác xây d�ng thêm m
t B	nh 
vi	n �a khoa Qu�c t� Green 2 t�i Huy	n Th�y Nguyên, Thành ph� H�i Phòng. 

Theo danh sách c� �ông ch�t t�i ngày 20/05/2021, BVGreen �ang có 6 c� �ông 
v�i c� c u s� h�u nh� sau: 

STT C� �ông S� c� ph�n s� h�u T� l� s� h�u 

1 
Công ty c� ph�n T�p �oàn 
Hapaco 

17.700.000 33,65% 

2 Công ty c� ph�n Gi y H�i Phòng 1.790.000 3,40% 
3 Ông V& D��ng Hi�n 24.810.000 47,17% 
4 Ông V& Xuân C��ng 3.400.000 6,46% 
5 Ông V& Xuân Thnh 2.000.000 3,80% 
6 Ông V& Xuân Th�y 2.900.000 5,51% 

T�ng 52.600.000 100% 
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Trong �ó: 

� C� �ông V& D��ng Hi�n – Thành viên H�QT BVGreen hi	n �ang là Ch� tch 
H�QT Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco. 

� C� �ông V& Xuân C��ng là �y viên H�QT Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco. 

� C� �ông V& Xuân Thnh là �y viên H�QT Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco. 

� C� �ông V& Xuân Th�y là Phó Ch� tch H�QT Công ty c� ph�n T�p �oàn 
Hapaco. 

HAP hi	n �ang tr�c ti�p s� h�u 17.700.000 c� ph�n CTCP B	nh vi	n Qu�c t� 
Green và gián ti�p s� h�u 1.790.000 c� ph�n thông qua CTCP Gi y H�i phòng, là 
công ty con do HAP s� h�u 100% v�n �i�u l	. T$ l	 s� h�u tr�c ti�p và gián ti�p 
c�a HAP t�i BVGreen t�i ngày 24/05/2021 là 37,05% t�ng s� c� ph�n có quy�n 
bi�u quy�t. 

Trên c� s� giá tr các tài s�n c�a BVGreen và tham kh�o ch�ng th� th/m �nh giá 
s� 15/2021/CT-T�G/ADAC do Công ty TNHH Ki�m toán và Th/m �nh giá Asia 
Dragon phát hành, H�QT Công ty c� ph�n T�p �oàn Hapaco kính trình �H�C� 
xem xét phê duy	t vi	c mua c� ph�n BVGreen v�i t$ l	 mua t�i �a 57,6% v�n �i�u 
l	, giá mua d� ki�n t�i �a là 20.000 ��ng/c� ph�n và th�c hi	n các giao dch mua 
c� phi�u v�i các c� �ông BVGreen là ng��i có liên quan c�a HAP. HAP d� ki�n 
s' th�c hi	n th��ng th�o, �àm phán và ký k�t h�p ��ng v�i các c� �ông BVGreen 
có nhu c�u chuy�n nh��ng c� ph�n trong vòng 90 ngày k� t" ngày hoàn thành ��t 
chào bán. 

HAP d� ki�n th�c hi	n các giao dch mua c� ph�n các c� �ông c�a BVGreen �� 
th�c hi	n ph��ng án s� d�ng v�n nêu trên, d� ki�n nh� sau: 

 

TT 
Tên c� �ông 

BVGreen 
CMND/CCCD 

Chuy�n nh��ng cho HAP 

% S� c� ph�n 
1 V& D��ng Hi�n 030664890 41,83% 22.000.000 
2 V& Xuân C��ng 031071005037 6,46% 3.400.000 
3 V& Xuân Thnh 031168013 3,80% 2.000.000 
4 V& Xuân Th�y 031066001199 5,51% 2.900.000 

T�ng c	ng  57,60% 30.300.000 
Sau các giao dch này, d� ki�n HAP s' tr�c ti�p s� h�u 48.000.000 c� ph�n CTCP 

B	nh vi	n Qu�c t� Green, t��ng ���ng t$ l	 s� h�u ��t 91,25%. 

C�n c� theo Ngh quy�t �H�C� s� 02/2021/BVG/NQ-�H�C� ngày 15/04/2021 

Công ty c� ph�n B	nh vi	n Qu�c t� Green �ã thông qua ph��ng án phát hành c� 

phi�u cho c� �ông chi�n l��c theo hình th�c phát hành c� phi�u riêng l+ �� t�ng 

v�n �i�u l	 lên 600 t$ ��ng. Theo �ó, Công ty c� ph�n B	nh vi	n Qu�c t� Green 



7 
�

d� ki�n phát hành 7.400.000 cho c� �ông chi�n l��c là Công ty c� ph�n T�p �oàn 

Hapaco. Giá phát hành c�a ��t phát hành này ���c �H�C� BVGreen thông qua 

là 10.000 ��ng/c� ph�n, t��ng �ng v�i vi	c HAP d� ki�n s' chi 74.000.000.000 

��ng �� mua s� c� phi�u m�i này. S� c� ph�n mà HAP d� ki�n s� h�u t�i 

BVGreen sau khi hoàn thành th��ng v� là 55.400.000 c� ph�n, t��ng ���ng t$ l	 

s� h�u 92,33%. 

27. B�o lãnh phát hành 

,y quy�n cho H
i ��ng qu�n tr thông qua vi	c l�a ch�n và ký k�t h�p ��ng v�i 

m
t ho0c nhi�u ��n v B�o lãnh phát hành �� �i�u ki	n B�o lãnh phát hành Ch�ng 

khoán cho HAP �� th�c hi	n thành công ��t chào bán. 

 Kính trình 	H	C	 thông qua vi�c y quy�n cho H	QT Công ty th�c hi�n các 

công vi�c sau �ây: 

1. Quy�t �nh các v n �� thu
c th/m quy�n c�a �H�C� t�i ph��ng án phát hành và 

ph��ng án s� d�ng v�n sau phát hành nêu trên; 

2. B� sung, ch)nh s�a ho0c thay ��i ph��ng án phát hành (n�u th y c�n thi�t ho0c 

theo yêu c�u c�a các c� quan Nhà n��c có th/m quy�n) ��m b�o vi	c phát hành c� 

phi�u c�a Công ty ���c th�c hi	n h�p pháp, �úng quy �nh c�a Pháp lu�t, ��m b�o 

t�t nh t quy�n l�i cho Công ty; 

3. Thông qua ph��ng án ��m b�o vi	c phát hành c� phi�u �áp �ng quy �nh v� t$ l	 
s� h�u n��c ngoài; 

4. Quy�t �nh ph��ng án x� lý ��i v�i c� phi�u l+ và phân ph�i c� phi�u cho các t� 

ch�c/cá nhân khác trong tr��ng h�p không bán h�t theo ph��ng án phát hành (bao 

g�m c� tr��ng h�p phân ph�i t�i Kho�n 3, �i�u 42 Ngh �nh 155/2020/N�-CP);  

5. Phê chu/n các (d� th�o) h�p ��ng, tài li	u, giao dch khác liên quan ��n vi	c phát 

hành c� phi�u t�ng v�n �i�u l	, l�a ch�n t� ch�c B�o lãnh phát hành c� phi�u (n�u 

c�n), vi	c th�c hi	n ph��ng án s� d�ng v�n nêu t�i M�c 24 c�a T� trình này, bao 

g�m các giao dch, h�p ��ng gi�a Công ty và Bên có liên quan theo �i�u 167 - 

Lu�t Doanh nghi	p 2020 (n�u có). 

6. Toàn quy�n quy�t �nh vi	c �i�u ch)nh, thay ��i, b� sung ph��ng án s� d�ng v�n 

thu ���c t" ��t phát hành, l�a ch�n ph��ng án tri�n khai, th�i �i�m gi�i ngân phù 

h�p v�i k� ho�ch c�a Công ty nh%m ��m b�o l�i ích cao nh t cho c� �ông và Công 

ty; 

7. Quy�t �nh và t� ch�c vi	c s�a ��i, b� sung �i�u l	 Công ty và thay ��i n
i dung 

��ng ký doanh nghi	p t�i c� quan có th/m quy�n �� ghi nh�n s� v�n �i�u l	 theo 

s� l��ng c� phi�u th�c t� phát hành thành công; 

8. Quy�t �nh v� h� s�, tài li	u và (t� ch�c) th�c hi	n các th� t�c c�n thi�t �� ��ng ký 

b� sung s� c� phi�u phát hành thêm t�i Trung tâm l�u ký ch�ng khoán Vi	t Nam 
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và ��ng ký niêm y�t b� sung c� phi�u t�i HSX; 

9. Th�c hi	n các công vi	c, th� t�c khác mà H�QT th y c�n thi�t �� hoàn t t vi	c 

phát hành c� phi�u theo ph��ng án phát hành và ph��ng án s� d�ng v�n sau khi 

phát hành mà �ã ���c �H�C� thông qua và phê duy	t theo quy �nh c�a pháp 

lu�t. 

Kính trình ��i h
i ��ng c� �ông xem xét và phê duy	t. 

Trân tr�ng c�m �n./. 

 

           

 

 

 

 

N�i nh�n: 
-   Nh� trên; 
-   H�QT, BKS; 
-   L�u: VT, TKTH. 
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�i�u l� này ���c thông qua theo Ngh� quy�t c	a �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên 

2021 ngày 08 tháng 5 n�m 2021  

I.  ��NH NGH�A CÁC THU�T NG� TRONG �I�U L�  

�i�u 1. Gi�i thích thu�t ng� 

1.  Trong �i�u l� này, nh�ng thu�t ng� d��i �ây ���c hi�u nh� sau: 

a)  V�n �i�u l� là tng m�nh giá c ph�n �ã bán ho�c ���c ��ng ký mua khi thành 

l�p công ty c ph�n và theo quy ��nh t
i �i�u 6 �i�u l� này; 

b)  Lu�t Doanh nghi�p là Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ���c Qu�c h�i 

n��c C�ng hòa Xã h�i Ch	 ngh�a Vi�t Nam thông qua ngày 17 tháng 6 n�m 2020; 

c)  Lu�t Ch�ng khoán là Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ���c Qu�c h�i n��c 

C�ng hòa Xã h�i Ch	 ngh�a Vi�t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 n�m 2019; 

d) Ngày thành l�p là ngày Công ty ���c c�p Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh 

nghi�p (Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh và các gi�y t� có giá tr� t��ng ���ng) 

l�n ��u; 

e) Ng	
i �i�u hành doanh nghi�p là Tng giám ��c, Phó tng giám ��c, K� toán 

tr��ng và ng��i �i�u hành khác theo quy ��nh c	a �i�u l� công ty; 

f) Ng	
i qu�n lý doanh nghi�p là ng��i qu�n lý công ty, bao g�m Ch	 t�ch H�i 

��ng qu�n tr�, thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c và cá nhân gi� ch�c danh 

qu�n lý khác theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty; 

g) Ng	
i có liên quan là cá nhân, t ch�c ���c quy ��nh t
i kho�n 46 �i�u 4 Lu�t 

Ch�ng khoán; 

h) C� �ông là cá nhân, t ch�c s� h�u ít nh�t m�t c ph�n c	a Công ty. 

i) C� �ông sáng l�p là c �ông s� h�u ít nh�t m�t c ph�n ph thông và ký tên 

trong danh sách c �ông sáng l�p Công ty; 

j) C� �ông l�n là c �ông s� h�u t� 5% tr� lên s� c phi�u có quy�n bi�u quy�t 

c	a Công ty. 

k) Th
i hn hot ��ng là th�i gian ho
t ��ng c	a Công ty ���c quy ��nh t
i �i�u 2 

�i�u l� này và th�i gian gia h
n (n�u có) ���c �
i h�i ��ng c �ông c	a Công ty 

thông qua; 
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l) Thành viên H�i ��ng qu�n tr� không �i�u hành là thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

không ph�i là Tng Giám ��c, Phó Tng Giám ��c, K� toán tr��ng và nh�ng cán b� 

qu�n lý khác ���c H�i ��ng qu�n tr� b nhi�m. 

m) Thành viên ��c l�p H�i ��ng qu�n tr� theo qui ��nh t
i �i�m b kho�n 1 �i�u 

137 c	a Lu�t doanh nghi�p ph�i có các tiêu chu�n và �i�u ki�n sau �ây: 

- Không ph�i là ng��i �ang làm vi�c cho công ty, công ty m� ho�c công ty con c	a 

công ty; không ph�i là ng��i �ã t�ng làm vi�c cho công ty, công ty m� ho�c công ty 

con c	a công ty ít nh�t trong 03 n�m li�n tr��c �ó; 

- Không ph�i là ng��i �ang h��ng l��ng, thù lao t� công ty, tr� các kho�n ph! c�p 

mà thành viên H�i ��ng qu�n tr� ���c h��ng theo quy ��nh; 

- Không ph�i là ng��i có v� ho�c ch�ng, b� �", b� nuôi, m� �", m� nuôi, con �", 

con nuôi, anh ru�t, ch� ru�t, em ru�t là c �ông l�n c	a công ty; là ng��i qu�n lý c	a 

công ty ho�c công ty con c	a công ty; 

- Không ph�i là ng��i tr#c ti�p ho�c gián ti�p s� h�u ít nh�t 01% tng s� c ph�n 

có quy�n bi�u quy�t c	a công ty; 

- Không ph�i là ng��i �ã t�ng làm thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát 

c	a công ty ít nh�t trong 05 n�m li�n tr��c �ó, tr� tr��ng h�p ���c b nhi�m liên t!c 

02 nhi�m k$. 

n) S� giao d�ch ch�ng khoán là S� giao d�ch ch�ng khoán Vi�t Nam và các công ty 

con. 

2.  Trong �i�u l� này, các tham chi�u t�i m�t ho�c m�t s� quy ��nh ho�c v�n b�n 

khác bao g�m c� nh�ng s%a �i, b sung ho�c v�n b�n thay th�. 

3.  Các tiêu �� (M!c, �i�u c	a �i�u l� này) ���c s% d!ng nh&m thu�n ti�n cho vi�c 

hi�u n�i dung và không �nh h��ng t�i n�i dung c	a �i�u l� này. 

4. Các t� ho�c thu�t ng� ���c ��nh ngh�a trong Lu�t doanh nghi�p (n�u không mâu 

thu'n v�i ch	 th� ho�c ng� c�nh) s( có ngh�a t��ng t# trong �i�u l� này. 

II.  TÊN, HÌNH TH�C, TR� S�, CHI NHÁNH, V�N PHÒNG ��I 

DI�N, TH�I H�N HO�T ��NG VÀ NG��I ��I DI�N THEO PHÁP LU�T 

C�A CÔNG TY 

�i�u 2. Tên, hình th�c, tr� s�, chi nhánh, v�n phòng !	i di"n và th#i h	n ho	t 

!�ng c$a Công ty 

1.  Tên Công ty:  
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-  Tên Công ty vi�t b&ng ti�ng Vi�t: CÔNG TY C) PH*N T+P �OÀN 

HAPACO 

-  Tên Công ty vi�t b&ng ti�ng n��c ngoài: HAPACO GROUP JOINT STOCK 

COMPANY 

-  Tên Công ty vi�t t,t: HAPACO GROUP 

2.  Công ty là công ty c ph�n có t� cách pháp nhân phù h�p v�i pháp lu�t hi�n 

hành c	a Vi�t Nam. 

3.  Tr! s� ��ng ký c	a Công ty: 

-  ��a ch- tr! s� chính: T�ng 3 Tòa nhà Green, s� 7 Lô 28A Lê H�ng Phong, Ngô 

Quy�n, H�i Phòng 

-  �i�n tho
i: 0084.31.3556002 

-  Fax: 0084.31.3556008 

-  E-mail: hapaco@hapaco.vn 

-  Website: www.hapaco.vn 

4.  Công ty có th� thành l�p chi nhánh và v�n phòng �
i di�n t
i ��a bàn kinh doanh 

�� th#c hi�n các m!c tiêu ho
t ��ng c	a Công ty phù h�p v�i quy�t ��nh c	a H�i ��ng 

qu�n tr� và trong ph
m vi lu�t pháp cho phép. 

5.  Tr� khi ch�m d�t ho
t ��ng tr��c th�i h
n quy ��nh t
i �i�u 54 ho�c gia h
n 

ho
t ��ng theo quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 55 �i�u l� này, th�i h
n ho
t ��ng c	a Công 

ty là vô th�i h
n. 

�i�u 3. Ng%#i !	i di"n theo pháp lu�t c$a Công ty 
1. Ng��i �
i di�n theo pháp lu�t c	a Công Ty, �
i di�n cho doanh nghi�p th#c hi�n các 

quy�n và ngh�a v! phát sinh t� giao d�ch c	a doanh nghi�p, �
i di�n cho doanh nghi�p v�i 

t� cách nguyên ��n, b� ��n, ng��i có quy�n l�i, ngh�a v! liên quan tr��c Tr.ng tài, Tòa 

án và các quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t 

2. Theo �i�u l� này, Công ty có 01 ng��i �
i di�n theo pháp lu�t 

      Ông: V/ D01NG HI2N  Gi�i tính: Nam 

      Sinh ngày 14 tháng 09 n�m 1942;  Dân t�c: Kinh;   Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

Ch�ng minh nhân dân s�:  : 030664890  Ngày c�p: 12/10/2007     N�i c�p: Công an H�i 

Phòng            
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N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú: S� nhà 1/274A ���ng L
ch Tray, ph��ng L
ch Tray, 

qu�n Ngô Quy�n, thành ph� H�i Phòng, Vi�t Nam 

Ch3 � hi�n t
i: S� 8 lô 18 ���ng Lê H�ng Phong, ph��ng �&ng H�i, qu�n H�i An, thành 

ph� H�i Phòng, Vi�t Nam  

     Ch�c danh qu�n lý: Ch	 t�ch H�i ��ng Qu�n tr�  

3. Nhi�m v!, quy�n h
n c	a ng��i �
i di�n theo pháp lu�t 

a. Ng��i �
i di�n theo pháp lu�t c	a Công ty ph�i c� trú � Vi�t Nam; ph�i 	y quy�n 

b&ng v�n b�n cho ng��i khác th#c hi�n quy�n và ngh�a v! c	a ng��i �
i di�n theo 

pháp lu�t khi xu�t c�nh kh4i Vi�t Nam. Tr��ng h�p này, ng��i �
i di�n theo pháp 

lu�t v'n ph�i ch�u trách nhi�m v� vi�c th#c hi�n quy�n và ngh�a v! �ã 	y quy�n. 

b. Tr��ng h�p h�t th�i h
n 	y quy�n theo m!c a kho�n 3 �i�u này mà ng��i �
i di�n 

theo pháp lu�t c	a doanh nghi�p ch�a tr� l
i Vi�t Nam và không có 	y quy�n khác 

thì th#c hi�n theo quy ��nh sau �ây: 

+ Ng��i ���c 	y quy�n v'n ti�p t!c th#c hi�n các quy�n và ngh�a v! c	a ng��i 

�
i di�n theo pháp lu�t c	a công ty trong ph
m vi �ã ���c 	y quy�n cho ��n khi 

ng��i �
i di�n theo pháp lu�t c	a công ty tr� l
i làm vi�c t
i công ty ho�c cho ��n 

khi H�i ��ng qu�n tr�, quy�t ��nh c% ng��i khác làm ng��i �
i di�n theo pháp lu�t 

c	a doanh nghi�p. 

c. Tr��ng h�p ng��i �
i di�n theo pháp lu�t v,ng m�t t
i Vi�t Nam quá 30 ngày mà 

không 	y quy�n cho ng��i khác th#c hi�n các quy�n và ngh�a v! c	a ng��i �
i 

di�n theo pháp lu�t c	a doanh nghi�p ho�c b� ch�t, m�t tích, t
m giam, k�t án tù, b� 

h
n ch� ho�c m�t n�ng l#c hành vi dân s# thì H�i ��ng qu�n tr� c% ng��i khác làm 

ng��i �
i di�n theo pháp lu�t c	a công ty. 

d. Th#c hi�n các quy�n và ngh�a v! ���c giao theo �úng quy ��nh c	a Lu�t Doanh 

nghi�p, pháp lu�t có liên quan, �i�u l� công ty, ngh� quy�t c	a �
i h�i ��ng c 

�ông; 

e. Th#c hi�n các quy�n và ngh�a v! ���c giao m�t cách trung th#c, c�n tr.ng, t�t nh�t 

nh&m b�o ��m l�i ích h�p pháp t�i �a c	a công ty; 

f. Trung thành v�i l�i ích c	a công ty và c �ông; không s% d!ng thông tin, bí quy�t, 

c� h�i kinh doanh c	a công ty, ��a v�, ch�c v! và s% d!ng tài s�n c	a công ty �� t� 

l�i ho�c ph!c v! l�i ích c	a t ch�c, cá nhân khác; 

g. Thông báo k�p th�i, ��y �	, chính xác cho công ty v� doanh nghi�p mà h. và ng��i 

có liên quan c	a h. làm ch	 ho�c có ph�n v�n góp, c ph�n chi ph�i; thông báo này 

���c niêm y�t t
i tr! s� chính và chi nhánh c	a công ty. 
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h. Các ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p. 

III.  M�C TIÊU, PH�M VI KINH DOANH VÀ HO�T ��NG C�A 

CÔNG TY 

�i�u 4. M�c tiêu ho	t !�ng c$a Công ty 

1.  Ngành, ngh� kinh doanh c	a Công ty:  

- S�n xu�t b�t gi�y và gi�y các lo
i, s�n ph�m ch� bi�n t� lâm nông s�n �� xu�t 

kh�u. 

- S�n xu�t, kinh doanh x�ng d�u và các s�n ph�m ch�ng c�t t� d�u m4. 

- S�n xu�t và kinh doanh hàng d�t may xu�t kh�u. 

- Kinh doanh v�n t�i hành khách th	y, b�. 

- Kinh doanh b�t ��ng s�n, xây d#ng v�n phòng và chung c� cho thuê. 

- ��u t� tài chính và mua bán ch�ng khoán. 

- Kinh doanh d�ch v! khách s
n, nhà hàng, du l�ch sinh thái. 

- �ào t
o ngu�n nhân l#c. 

- Kinh doanh các s�n ph�m và thi�t b� máy móc, v�t t�, nguyên li�u, hóa ch�t 

thông th��ng. 

- Khai thác �á, cát, s4i, ��t sét. 

- Bán buôn g
ch xây, ngói, �á, cát, s4i. 

- In �n: In gi�y vàng mã xu�t kh�u 

- Ho
t ��ng c	a các b�nh vi�n. 

2.  M!c tiêu ho
t ��ng c	a Công ty:  

a. Ho
t ��ng trong khuôn kh chính sách và pháp lu�t c	a nhà n��c Vi�t Nam; 

luôn công khai, minh b
ch, làm �n �àng hoàng, c
nh tranh sòng ph5ng tìm ki�m 

l�i nhu�n trong m�i t��ng quan v�i l�i ích c	a ng��i tiêu dùng, l�i ích c	a xã 

h�i �� xây d#ng nên m�t th��ng hi�u m
nh, là ni�m t# hào c	a Doanh nghi�p 

và qu�c gia. 

b. Tr� thành m�t t�p �oàn kinh t� �a ch�c n�ng l�n m
nh v�i công ngh� s�n xu�t 

và kinh doanh hi�n �
i, phát tri�n nhanh và b�n v�ng, �áp �ng nhu c�u c	a n�n 

kinh t� ��ng th�i �a d
ng hóa s�n ph�m, ngành ngh� kinh doanh nh&m thu l�i 
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nhu�n t�i �a, không ng�ng phát tri�n Công ty ngày càng l�n m
nh, nâng cao 

n�ng l#c c
nh tranh trong ti�n trình h�i nh�p kinh t� qu�c t�. 

c. ��m b�o quy�n l�i c	a các c �ông, ��i s�ng v�t ch�t c6ng nh� tinh th�n c	a 

cán b� công nhân viên (CBCNV), t
o công �n vi�c làm và thu nh�p n ��nh cho 

ng��i lao ��ng, t�ng l�i t�c cho các c �ông cùng v�i s# phát tri�n b�n v�ng 

c	a Công ty. Công ty luôn �em l
i cho m3i thành viên c	a mình �i�u ki�n phát 

tri�n t�t nh�t tài n�ng và m�t cu�c s�ng ��y �	 v� v�t ch�t, phong phú v� tinh 

th�n. 

d. Huy ��ng v�n và s% d!ng v�n có hi�u qu� trong ho
t ��ng s�n xu�t kinh doanh 

theo ch�c n�ng và ngành ngh� kinh doanh �ã ���c c�p phép. 

e. Hoàn thành ngh�a v! v�i ngân sách Nhà n��c, �óng góp tích c#c vào s# ph�n 

vinh c	a xã h�i, góp ph�n phát tri�n kinh t� ��t n��c. 

�i�u 5. Ph	m vi kinh doanh và ho	t !�ng c$a Công ty 

Công ty ���c phép ti�n hành ho
t ��ng kinh doanh theo các ngành ngh� quy ��nh 

t
i �i�u l� này �ã ��ng ký, thông báo thay �i n�i dung ��ng ký v�i c� quan ��ng ký 

kinh doanh và �ã công b� trên Cng thông tin ��ng ký doanh nghi�p qu�c gia. 

IV.  V&N �I�U L�, C PH�N, C �ÔNG SÁNG L�P  

�i�u 6. V'n !i�u l", c( ph)n, c( !ông sáng l�p 

1.  V�n �i�u l� c	a Công ty là: 556.266.210.000 ��ng (b&ng ch�: N�m tr�m n�m 

m��i sáu t7, hai tr�m sáu m��i sáu tri�u, hai tr�m m��i nghìn ��ng) 

Tng s� v�n �i�u l� c	a Công ty ���c chia thành 55.626.621 c ph�n v�i m�nh giá 

là 10.000 ��ng/c ph�n. 

2.  Công ty có th� thay �i v�n �i�u l� khi ���c �
i h�i ��ng c �ông thông qua và 

phù h�p v�i các quy ��nh c	a pháp lu�t. 

3.  Các c ph�n c	a Công ty vào ngày thông qua �i�u l� này bao g�m c ph�n ph 

thông và c ph�n �u �ãi (n�u có). Các quy�n và ngh�a v! c	a c �ông n,m gi� t�ng 

lo
i c ph�n ���c quy ��nh t
i �i�u 12, �i�u 13 �i�u l� này. 

4.  Công ty có th� phát hành các lo
i c ph�n �u �ãi khác sau khi có s# ch�p thu�n 

c	a �
i h�i ��ng c �ông và phù h�p v�i các quy ��nh c	a pháp lu�t. 

5.  Tên, ��a ch-, s� l��ng c ph�n và các thông tin khác v� c �ông sáng l�p theo 
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quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p ���c nêu t
i ph! l!c I �ính kèm. Ph! l!c này là m�t 

ph�n c	a �i�u l� này. 

C ph�n ph thông ph�i ���c �u tiên chào bán cho các c �ông hi�n h�u theo t7 l� 

t��ng �ng v�i t7 l� s� h�u c ph�n ph thông c	a h. trong Công ty, tr� tr��ng h�p 

�
i h�i ��ng c �ông quy�t ��nh khác. S� c ph�n c �ông không ��ng ký mua h�t s( 

do H�i ��ng qu�n tr� c	a Công ty quy�t ��nh. H�i ��ng qu�n tr� có th� phân ph�i s� c 

ph�n �ó cho c �ông và ng��i khác v�i �i�u ki�n không thu�n l�i h�n so v�i nh�ng 

�i�u ki�n �ã chào bán cho các c �ông hi�n h�u tr� tr��ng h�p �
i h�i ��ng c �ông 

có ch�p thu�n khác. 

6.  Công ty có th� mua c ph�n do chính Công ty �ã phát hành theo nh�ng cách 

th�c ���c quy ��nh trong �i�u l� này và pháp lu�t hi�n hành. 

7.  Công ty có th� phát hành các lo
i ch�ng khoán khác theo quy ��nh c	a pháp 

lu�t. 

�i�u 7. Ch�ng nh�n c( phi*u 

1.  C �ông c	a Công ty ���c c�p ch�ng nh�n c phi�u t��ng �ng v�i s� c ph�n 

và lo
i c ph�n s� h�u. 

2.  C phi�u là lo
i ch�ng khoán xác nh�n quy�n và l�i ích h�p pháp c	a ng��i s� 

h�u ��i v�i m�t ph�n v�n c ph�n c	a Công ty. C phi�u ph�i có ��y �	 các n�i dung 

theo quy ��nh t
i kho�n 1 �i�u 121 Lu�t Doanh nghi�p. 

3.  Trong th�i h
n 30 ngày k� t� ngày n�p ��y �	 h� s� �� ngh� chuy�n quy�n s� 

h�u c ph�n theo quy ��nh c	a Công ty ho�c trong th�i h
n hai tháng k� t� ngày thanh 

toán ��y �	 ti�n mua c ph�n theo quy ��nh t
i ph��ng án phát hành c phi�u c	a 

Công ty (ho�c th�i h
n khác theo �i�u kho�n phát hành quy ��nh), ng��i s� h�u s� c 

ph�n ���c c�p ch�ng nh�n c phi�u. Ng��i s� h�u c ph�n không ph�i tr� cho Công ty 

chi phí in ch�ng nh�n c phi�u. 

4.  Tr��ng h�p c phi�u b� m�t, b� h� h4ng ho�c b� h	y ho
i d��i hình th�c khác 

thì c �ông ���c Công ty c�p l
i c phi�u theo �� ngh� c	a c �ông �ó. �� ngh� c	a c 

�ông ph�i bao g�m các n�i dung sau �ây: 

a) Thông tin v� c phi�u �ã b� m�t, b� h� h4ng ho�c b� h	y ho
i d��i hình th�c 

khác;  

b) Cam k�t ch�u trách nhi�m v� nh�ng tranh ch�p phát sinh t� vi�c c�p l
i c phi�u 
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m�i. 

�i�u 8. Ch�ng ch+ ch�ng khoán khác 

Ch�ng ch- trái phi�u ho�c ch�ng ch- ch�ng khoán khác c	a Công ty ���c phát 

hành có ch� ký c	a ng��i �
i di�n theo pháp lu�t và d�u c	a Công ty. 

�i�u 9. Chuy,n nh%-ng c( ph)n 

1. T�t c� các c ph�n ���c t# do chuy�n nh��ng tr� khi �i�u l� này và pháp lu�t 

có quy ��nh khác. C phi�u niêm y�t, ��ng ký giao d�ch trên S� giao d�ch ch�ng khoán 

���c chuy�n nh��ng theo các quy ��nh c	a pháp lu�t v� ch�ng khoán và th� tr��ng 

ch�ng khoán.  

2. C ph�n ch�a ���c thanh toán ��y �	 không ���c chuy�n nh��ng và h��ng các 

quy�n l�i liên quan nh� quy�n nh�n c t�c, quy�n nh�n c phi�u phát hành �� t�ng v�n 

c ph�n t� ngu�n v�n ch	 s� h�u, quy�n mua c phi�u m�i chào bán và các quy�n l�i 

khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t. 

�i�u 10. Thu h.i c( ph)n 

1.  Tr��ng h�p c �ông không thanh toán ��y �	 và �úng h
n s� ti�n ph�i tr� �� 

mua c phi�u, H�i ��ng qu�n tr� thông báo và có quy�n yêu c�u c �ông �ó thanh toán 

s� ti�n còn l
i và ch�u trách nhi�m t��ng �ng v�i tng m�nh giá c ph�n �ã ��ng ký 

mua ��i v�i ngh�a v! tài chính c	a Công ty phát sinh do vi�c không thanh toán ��y �	. 

2.  Thông báo thanh toán nêu trên ph�i ghi rõ th�i h
n thanh toán m�i (t�i thi�u là 

07 ngày k� t� ngày g%i thông báo), ��a �i�m thanh toán và thông báo ph�i ghi rõ 

tr��ng h�p không thanh toán theo �úng yêu c�u, s� c ph�n ch�a thanh toán h�t s( b� 

thu h�i. 

3.  H�i ��ng qu�n tr� có quy�n thu h�i các c ph�n ch�a thanh toán ��y �	 và 

�úng h
n trong tr��ng h�p các yêu c�u trong thông báo nêu trên không ���c th#c 

hi�n. 

4.  C ph�n b� thu h�i ���c coi là các c ph�n ���c quy�n chào bán quy ��nh t
i 

kho�n 3 �i�u 112 Lu�t Doanh nghi�p. H�i ��ng qu�n tr� có th� tr#c ti�p ho�c 	y quy�n 

bán, tái phân ph�i theo nh�ng �i�u ki�n và cách th�c mà H�i ��ng qu�n tr� th�y là phù 

h�p. 

5.  C �ông n,m gi� c ph�n b� thu h�i ph�i t� b4 t� cách c �ông ��i v�i nh�ng 

c ph�n �ó, nh�ng v'n ph�i ch�u trách nhi�m t��ng �ng v�i tng m�nh giá c ph�n �ã 
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��ng ký mua ��i v�i ngh�a v! tài chính c	a Công ty phát sinh vào th�i �i�m thu h�i 

theo quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr� k� t� ngày thu h�i cho ��n ngày th#c hi�n thanh 

toán. H�i ��ng qu�n tr� có toàn quy�n quy�t ��nh vi�c c�8ng ch� thanh toán toàn b� 

giá tr� c phi�u vào th�i �i�m thu h�i. 

6.  Thông báo thu h�i ���c g%i ��n ng��i n,m gi� c ph�n b� thu h�i tr��c th�i 

�i�m thu h�i. Vi�c thu h�i v'n có hi�u l#c k� c� trong tr��ng h�p có sai sót ho�c b�t 

c�n trong vi�c g%i thông báo. 

V.  C/ C0U T CH�C, QU�N TR� VÀ KI1M SOÁT  

�i�u 11. C2 c3u t( ch�c, qu�n tr4 và ki,m soát 

C� c�u t ch�c qu�n lý, qu�n tr� và ki�m soát c	a Công ty bao g�m: 

1.  �
i h�i ��ng c �ông. 

2.  H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát. 

3.  Tng giám ��c �i�u hành. 

VI.  C �ÔNG VÀ ��I H�I �5NG C �ÔNG  

�i�u 12. Quy�n c$a c( !ông 

1.  C �ông ph thông có các quy�n sau: 

a) Tham d#, phát bi�u trong cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông và th#c hi�n quy�n 

bi�u quy�t tr#c ti�p ho�c thông qua ng��i �
i di�n theo 	y quy�n ho�c hình th�c khác 

do �i�u l� công ty, pháp lu�t quy ��nh. M3i c ph�n ph thông có m�t phi�u bi�u 

quy�t; 

b) Nh�n c t�c v�i m�c theo quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông; 

c) 0u tiên mua c ph�n m�i t��ng �ng v�i t7 l� s� h�u c ph�n ph thông c	a 

t�ng c �ông trong Công ty; 
d) T# do chuy�n nh��ng c ph�n c	a mình cho ng��i khác, tr� tr��ng h�p quy 

��nh h
n ch� v� chuy�n nh��ng c ph�n c	a Lu�t Doanh nghi�p và quy ��nh khác c	a 
pháp lu�t có liên quan;  

�) Xem xét, tra c�u và trích l!c thông tin v� tên và ��a ch- liên l
c trong danh 

sách c �ông có quy�n bi�u quy�t; yêu c�u s%a �i thông tin không chính xác c	a 

mình; 

e) Xem xét, tra c�u, trích l!c ho�c sao ch!p �i�u l� công ty, biên b�n h.p �
i h�i 

��ng c �ông và Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông; 
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g) Khi Công ty gi�i th� ho�c phá s�n, ���c nh�n m�t ph�n tài s�n còn l
i t��ng 

�ng v�i t7 l� s� h�u c ph�n t
i Công ty; 

h) Yêu c�u Công ty mua l
i c ph�n trong các tr��ng h�p quy ��nh t
i �i�u 132 Lu�t 

Doanh nghi�p; 

i) ���c ��i x% bình �5ng. M3i c ph�n c	a cùng m�t lo
i ��u t
o cho c �ông s� 

h�u các quy�n, ngh�a v! và l�i ích ngang nhau. Tr��ng h�p Công ty có các lo
i c 

ph�n �u �ãi, các quy�n và ngh�a v! g,n li�n v�i các lo
i c ph�n �u �ãi ph�i ���c �
i 

h�i ��ng c �ông thông qua và công b� ��y �	 cho c �ông; 

k) ���c ti�p c�n ��y �	 thông tin ��nh k$ và thông tin b�t th��ng do Công ty công 

b� theo quy ��nh c	a pháp lu�t; 

l) ���c b�o v� các quy�n, l�i ích h�p pháp c	a mình; �� ngh� �ình ch-, h	y b4 

ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông, H�i ��ng qu�n tr� theo quy ��nh c	a 

Lu�t Doanh nghi�p; 

m) Các quy�n khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này.  

2. C �ông ho�c nhóm c �ông s� h�u t� 05% tng s� c ph�n ph thông tr� lên  

có các quy�n sau: 

a) Yêu c�u H�i ��ng qu�n tr� th#c hi�n vi�c tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông 

theo các quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u 115 và �i�u 140 Lu�t Doanh nghi�p; 

b) Xem xét, tra c�u, trích l!c s� biên b�n và ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng 

qu�n tr�, báo cáo tài chính bán niên và h&ng n�m, báo cáo c	a Ban ki�m soát, h�p 

��ng, giao d�ch ph�i thông qua H�i ��ng qu�n tr� và tài li�u khác, tr� tài li�u liên quan 

��n bí m�t th��ng m
i, bí m�t kinh doanh c	a Công ty; 

c) Yêu c�u Ban ki�m soát ki�m tra t�ng v�n �� c! th� liên quan ��n qu�n lý, �i�u 

hành ho
t ��ng c	a Công ty khi xét th�y c�n thi�t. Yêu c�u ph�i b&ng v�n b�n và ph�i 

bao g�m các n�i dung sau �ây: h., tên, ��a ch- liên l
c, qu�c t�ch, s� gi�y t� pháp lý 

c	a cá nhân ��i v�i c �ông là cá nhân; tên, mã s� doanh nghi�p ho�c s� gi�y t� pháp 

lý c	a t ch�c, ��a ch- tr! s� chính ��i v�i c �ông là t ch�c; s� l��ng c ph�n và th�i 

�i�m ��ng ký c ph�n c	a t�ng c �ông, tng s� c ph�n c	a c� nhóm c �ông và t7 l� 

s� h�u trong tng s� c ph�n c	a Công ty; v�n �� c�n ki�m tra, m!c �ích ki�m tra; 

d) Ki�n ngh� v�n �� ��a vào ch��ng trình h.p �
i h�i ��ng c �ông. Ki�n ngh� 

ph�i b&ng v�n b�n và ���c g%i ��n Công ty ch�m nh�t là 03 ngày làm vi�c tr��c ngày 

khai m
c. Ki�n ngh� ph�i ghi rõ tên c �ông, s� l��ng t�ng lo
i c ph�n c	a c �ông, 
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v�n �� ki�n ngh� ��a vào ch��ng trình h.p; 

�) Các quy�n khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này. 

3.  C �ông ho�c nhóm c �ông s� h�u t� 10% tng s� c ph�n ph thông tr� lên 

ho�c có quy�n �� c% ng��i vào H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát. Tr��ng h�p này thì 

vi�c �� c% ng��i vào H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát th#c hi�n nh� sau: 

a) Các c �ông ph thông h�p thành nhóm �� �� c% ng��i vào H�i ��ng qu�n tr� 

và Ban ki�m soát ph�i thông báo v� vi�c h.p nhóm cho các c �ông d# h.p bi�t tr��c 

khi khai m
c �
i h�i ��ng c �ông; 

b) C�n c� s� l��ng thành viên H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát, c �ông ho�c 

nhóm c �ông quy ��nh t
i kho�n này ���c quy�n �� c% m�t ho�c m�t s� ng��i theo 

quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông làm �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m 

soát. Tr��ng h�p s� �ng c% viên ���c c �ông ho�c nhóm c �ông �� c% th�p h�n s� 

�ng c% viên mà h. ���c quy�n �� c% theo quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông thì s� 

�ng c% viên còn l
i do H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát và các c �ông khác �� c%. 

�i�u 13. Ngh6a v� c$a c( !ông 

C �ông ph thông có các ngh�a v! sau: 

1. Thanh toán �	 và �úng th�i h
n s� c ph�n cam k�t mua.  

2. Không ���c rút v�n �ã góp b&ng c ph�n ph thông ra kh4i Công ty d��i m.i 

hình th�c, tr� tr��ng h�p ���c Công ty ho�c ng��i khác mua l
i c ph�n. Tr��ng h�p 

có c �ông rút m�t ph�n ho�c toàn b� v�n c ph�n �ã góp trái v�i quy ��nh t
i kho�n 

này thì c �ông �ó và ng��i có l�i ích liên quan trong Công ty ph�i cùng liên ��i ch�u 

trách nhi�m v� các kho�n n� và ngh�a v! tài s�n khác c	a Công ty trong ph
m vi giá tr� 

c ph�n �ã b� rút và các thi�t h
i x�y ra. 

3. Tuân th	 �i�u l� công ty và Quy ch� qu�n lý n�i b� c	a Công ty. 

4. Ch�p hành Ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông, H�i ��ng qu�n tr�. 

5. B�o m�t các thông tin ���c Công ty cung c�p theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty 

và pháp lu�t; ch- s% d!ng thông tin ���c cung c�p �� th#c hi�n và b�o v� quy�n và l�i 

ích h�p pháp c	a mình; nghiêm c�m phát tán ho�c sao, g%i thông tin ���c Công ty 

cung c�p cho t ch�c, cá nhân khác. 

6. Tham d# cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông và th#c hi�n quy�n bi�u quy�t thông 

qua các hình th�c sau: 
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a)  Tham d# và bi�u quy�t tr#c ti�p t
i cu�c h.p; 

b)  9y quy�n cho cá nhân, t ch�c khác tham d# và bi�u quy�t t
i cu�c h.p; 

c)  Tham d# và bi�u quy�t thông qua h�i ngh� tr#c tuy�n, b4 phi�u �i�n t% ho�c 

hình th�c �i�n t% khác; 

d)  G%i phi�u bi�u quy�t ��n cu�c h.p thông qua th�, fax, th� �i�n t%; 

�) G%i phi�u bi�u quy�t theo quy ��nh trong �i�u l� công ty. 

7. Ch�u trách nhi�m cá nhân khi nhân danh Công ty d��i m.i hình th�c �� th#c 

hi�n m�t trong các hành vi sau �ây: 

a)  Vi ph
m pháp lu�t; 

b)  Ti�n hành kinh doanh và các giao d�ch khác �� t� l�i ho�c ph!c v! l�i ích c	a 

t ch�c, cá nhân khác; 

c)  Thanh toán các kho�n n� ch�a ��n h
n tr��c các r	i ro tài chính ��i v�i Công 

ty. 

8. Hoàn thành các ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t hi�n hành.  

�i�u 14. �	i h�i !.ng c( !ông 

1.  �
i h�i ��ng c �ông g�m t�t c� c �ông có quy�n bi�u quy�t, là c� quan quy�t 

��nh cao nh�t c	a Công ty. �
i h�i ��ng c �ông h.p th��ng niên m3i n�m m�t l�n và 

trong th�i h
n b�n (04) tháng k� t� ngày k�t thúc n�m tài chính. H�i ��ng qu�n tr� 

quy�t ��nh gia h
n h.p �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên trong tr��ng h�p c�n thi�t, 

nh�ng không quá 06 tháng k� t� ngày k�t thúc n�m tài chính. Ngoài cu�c h.p th��ng 

niên, �
i h�i ��ng c �ông có th� h.p b�t th��ng. ��a �i�m h.p �
i h�i ��ng c �ông 

���c xác ��nh là n�i ch	 t.a tham d# h.p và ph�i � trên lãnh th Vi�t Nam. 

2.  H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên và l#a ch.n 

��a �i�m phù h�p. �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên quy�t ��nh nh�ng v�n �� theo 

quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� công ty, ��c bi�t thông qua báo cáo tài chính n�m 

���c ki�m toán. Tr��ng h�p Báo cáo ki�m toán báo cáo tài chính n�m c	a Công ty có 

các kho�n ngo
i tr� tr.ng y�u, ý ki�n ki�m toán trái ng��c ho�c t� ch�i, Công ty ph�i 

m�i �
i di�n t ch�c ki�m toán ���c ch�p thu�n th#c hi�n ki�m toán báo cáo tài chính 

c	a Công ty d# h.p �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên và �
i di�n t ch�c ki�m toán 

���c ch�p thu�n nêu trên có trách nhi�m tham d# h.p �
i h�i ��ng c �ông th��ng 

niên c	a Công ty. 
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3.  H�i ��ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông b�t th��ng trong các 

tr��ng h�p sau: 

a) H�i ��ng qu�n tr� xét th�y c�n thi�t vì l�i ích c	a Công ty; 

b) S� l��ng thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát còn l
i ít h�n s� l��ng 

thành viên t�i thi�u theo quy ��nh c	a pháp lu�t; 

c) Theo yêu c�u c	a c �ông ho�c nhóm c �ông s� h�u t� 05% tng s� c ph�n ph 

thông tr� lên; yêu c�u tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i ���c th� hi�n b&ng v�n 

b�n, trong �ó nêu rõ lý do và m!c �ích cu�c h.p, có �	 ch� ký c	a các c �ông liên 

quan ho�c v�n b�n yêu c�u ���c l�p thành nhi�u b�n và t�p h�p �	 ch� ký c	a các c 

�ông có liên quan; 

d) Theo yêu c�u c	a Ban ki�m soát; 

�. Các tr��ng h�p khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này. 

4.  Tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông b�t th��ng 

a)  H�i ��ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông trong th�i h
n 30 

ngày k� t� ngày s� thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên ��c l�p H�i ��ng qu�n 

tr� ho�c thành viên Ban Ki�m soát còn l
i nh� quy ��nh t
i �i�m b kho�n 3 �i�u này 

ho�c nh�n ���c yêu c�u quy ��nh t
i �i�m c và �i�m d kho�n 3 �i�u này; 

b)  Tr��ng h�p H�i ��ng qu�n tr� không tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông theo 

quy ��nh t
i �i�m a kho�n 4 �i�u này thì trong th�i h
n 30 ngày ti�p theo, Ban ki�m 

soát thay th� H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông theo quy ��nh t
i 

kho�n 3 �i�u 140 Lu�t Doanh nghi�p; 

c) Tr��ng h�p Ban ki�m soát không tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông theo quy 

��nh t
i �i�m b kho�n 4 �i�u này thì c �ông ho�c nhóm c �ông quy ��nh t
i �i�m c 

kho�n 3 �i�u này có quy�n yêu c�u �
i di�n Công ty tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c 

�ông theo quy ��nh t
i Lu�t Doanh nghi�p; 

Trong tr��ng h�p này, c �ông ho�c nhóm c �ông tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c 

�ông có th� �� ngh� C� quan ��ng ký kinh doanh giám sát trình t#, th	 t!c tri�u t�p, 

ti�n hành h.p và ra quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông. T�t c� chi phí cho vi�c tri�u 

t�p và ti�n hành h.p �
i h�i ��ng c �ông ���c Công ty hoàn l
i. Chi phí này không 

bao g�m nh�ng chi phí do c �ông chi tiêu khi tham d# cu�c h.p �
i h�i ��ng c 

�ông, k� c� chi phí �n � và �i l
i. 
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d) Th	 t!c �� t ch�c h.p �
i h�i ��ng c �ông ���c quy ��nh nh� sau: 
 Ng��i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i th#c hi�n các công vi�c sau 
�ây: 
L�p danh sách c �ông có quy�n d# h.p; 
Cung c�p thông tin và gi�i quy�t khi�u n
i liên quan ��n danh sách c �ông; 
L�p ch��ng trình và n�i dung cu�c h.p; 
Chu�n b� tài li�u cho cu�c h.p; 
D# th�o ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông theo n�i dung d# ki�n c	a cu�c h.p; 
danh sách và thông tin chi ti�t c	a các �ng c% viên trong tr��ng h�p b�u thành 
viên H�i ��ng qu�n tr�, Ki�m soát viên; 
 Xác ��nh th�i gian và ��a �i�m h.p; 
G%i thông báo m�i h.p ��n t�ng c �ông có quy�n d# h.p theo quy ��nh c	a 
Lu�t này; 
 Công vi�c khác ph!c v! cu�c h.p. 

�i�u 15. Quy�n và ngh6a v� c$a �	i h�i !.ng c( !ông 

1. �
i h�i ��ng c �ông có quy�n và ngh�a v! sau: 

a) Thông qua ��nh h��ng phát tri�n c	a Công ty; 

b) Quy�t ��nh lo
i c ph�n và tng s� c ph�n c	a t�ng lo
i ���c quy�n chào bán; 

quy�t ��nh m�c c t�c h&ng n�m c	a t�ng lo
i c ph�n; 

c) B�u, mi:n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m 

soát; 

d) Quy�t ��nh ��u t� ho�c bán s� tài s�n có giá tr� t� 35% tng giá tr� tài s�n tr� lên 

���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t c	a Công ty; 

�) Quy�t ��nh s%a �i, b sung �i�u l� công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính h&ng n�m; 

g) Quy�t ��nh mua l
i trên 10% tng s� c ph�n �ã bán c	a m3i lo
i; 

h) Xem xét, x% lý vi ph
m c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m 

soát gây thi�t h
i cho Công ty và c �ông Công ty; 

i) Quy�t ��nh t ch�c l
i, gi�i th� Công ty; 

k) Quy�t ��nh ngân sách ho�c tng m�c thù lao, th��ng và l�i ích khác cho H�i 

��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát; 

l) Phê duy�t Quy ch� qu�n tr� n�i b�; Quy ch� ho
t ��ng H�i ��ng qu�n tr�, Ban 

ki�m soát; 
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m) Phê duy�t danh sách công ty ki�m toán ���c ch�p thu�n; quy�t ��nh công ty 

ki�m toán ���c ch�p thu�n th#c hi�n ki�m tra ho
t ��ng c	a Công ty, bãi mi:n ki�m 

toán viên ���c ch�p thu�n khi xét th�y c�n thi�t; 

n) Quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh pháp lu�t. 

2. �
i h�i ��ng c �ông th�o lu�n và thông qua các v�n �� sau: 

a) K� ho
ch kinh doanh h&ng n�m c	a Công ty; 

b) Báo cáo tài chính h&ng n�m �ã ���c ki�m toán; 

c) Báo cáo c	a H�i ��ng qu�n tr� v� qu�n tr� và k�t qu� ho
t ��ng c	a H�i ��ng 

qu�n tr� và t�ng thành viên H�i ��ng qu�n tr�;  

d) Báo cáo c	a Ban ki�m soát v� k�t qu� kinh doanh c	a Công ty, k�t qu� ho
t 

��ng c	a H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c; 

�) Báo cáo t# �ánh giá k�t qu� ho
t ��ng c	a Ban ki�m soát và thành viên Ban 

ki�m soát; 

e) M�c c t�c ��i v�i m3i c ph�n c	a t�ng lo
i; 

g) S� l��ng thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát; 

h) B�u, mi:n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m 

soát; 

i) Quy�t ��nh ngân sách ho�c tng m�c thù lao, th��ng và l�i ích khác ��i v�i H�i 

��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát; 

k) Phê duy�t danh sách công ty ki�m toán ���c ch�p thu�n; quy�t ��nh công ty 

ki�m toán ���c ch�p thu�n th#c hi�n ki�m tra các ho
t ��ng c	a công ty khi xét th�y 

c�n thi�t; 

l) B sung và s%a �i �i�u l� công ty; 

m) Lo
i c ph�n và s� l��ng c ph�n m�i ���c phát hành ��i v�i m3i lo
i c ph�n 

n) Chia, tách, h�p nh�t, sáp nh�p ho�c chuy�n �i Công ty; 

o) T ch�c l
i và gi�i th� (thanh lý) Công ty và ch- ��nh ng��i thanh lý; 

p) Quy�t ��nh ��u t� ho�c bán s� tài s�n có giá tr� t� 35% tng giá tr� tài s�n tr� lên 

���c ghi trong Báo cáo tài chính g�n nh�t c	a Công ty; 

q) Quy�t ��nh mua l
i trên 10% tng s� c ph�n �ã bán c	a m3i lo
i; 

r) Công ty ký k�t h�p ��ng, giao d�ch v�i nh�ng ��i t��ng ���c quy ��nh t
i 
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kho�n 1 �i�u 167 Lu�t Doanh nghi�p v�i giá tr� b&ng ho�c l�n h�n 35% tng giá tr� tài 

s�n c	a Công ty ���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t; 

s) Ch�p thu�n các giao d�ch nh� sau:  

- C�p các kho�n vay ho�c b�o lãnh cho thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành 

viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i qu�n lý khác không ph�i là c 

�ông và nh�ng cá nhân, t ch�c có liên quan c	a các ��i t��ng này; 

- Tr��ng h�p c�p các kho�n vay ho�c b�o lãnh cho t ch�c có liên quan c	a 

thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, 

ng��i qu�n lý khác mà công ty �
i chúng và t ch�c �ó là các công ty trong 

cùng t�p �oàn ho�c các công ty ho
t ��ng theo nhóm công ty, bao g�m công 

ty m� - công ty con, t�p �oàn kinh t�, �
i h�i ��ng c �ông ho�c H�i ��ng 

qu�n tr� thông qua theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty; 

- Giao d�ch có giá tr� t� 35% tr� lên ho�c giao d�ch d'n ��n tng giá tr� giao 

d�ch phát sinh trong vòng 12 tháng k� t� ngày th#c hi�n giao d�ch ��u tiên 

có giá tr� t� 35% tr� lên tng giá tr� tài s�n ghi trên báo cáo tài chính g�n 

nh�t ho�c m�t t7 l�, giá tr� khác nh4 h�n theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty 

gi�a công ty �
i chúng v�i m�t trong các ��i t��ng sau: 

- Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, 

ng��i qu�n lý khác và ng��i có liên quan c	a các ��i t��ng này; 

- C �ông, ng��i �
i di�n 	y quy�n c	a c �ông s� h�u trên 10% tng v�n c 

ph�n ph thông c	a công ty và nh�ng ng��i có liên quan c	a h.; 

- Doanh nghi�p có liên quan ��n các ��i t��ng quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 164 

Lu�t Doanh nghi�p; 

- H�p ��ng, giao d�ch vay, bán tài s�n có giá tr� l�n h�n 10% tng giá tr� tài 

s�n ghi trên báo cáo tài chính g�n nh�t gi�a công ty và c �ông s� h�u t� 

51% tng s� c ph�n có quy�n bi�u quy�t tr� lên ho�c ng��i có liên quan 

c	a c �ông �ó. 

t) Phê duy�t Quy ch� n�i b� v� qu�n tr� công ty, Quy ch� ho
t ��ng H�i ��ng qu�n 

tr�, Quy ch� ho
t ��ng Ban ki�m soát; 

u) Các v�n �� khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này. 
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3. T�t c� các ngh� quy�t và các v�n �� �ã ���c ��a vào ch��ng trình h.p ph�i 

���c ��a ra th�o lu�n và bi�u quy�t t
i cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông. 

�i�u 16. �y quy�n tham d� h7p �	i h�i !.ng c( !ông 

1. C �ông, ng��i �
i di�n theo 	y quy�n c	a c �ông là t ch�c có th� tr#c ti�p 

tham d# h.p ho�c 	y quy�n cho m�t ho�c m�t s� cá nhân, t ch�c khác d# h.p ho�c 

d# h.p thông qua m�t trong các hình th�c quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u 144 Lu�t Doanh 

nghi�p. 

2. Vi�c 	y quy�n cho cá nhân, t ch�c �
i di�n d# h.p �
i h�i ��ng c �ông theo 

quy ��nh t
i kho�n 1 �i�u này ph�i l�p thành v�n b�n. V�n b�n 	y quy�n ���c l�p theo 

quy ��nh c	a pháp lu�t v� dân s# và ph�i nêu rõ tên c �ông 	y quy�n, tên cá nhân, t 

ch�c ���c 	y quy�n, s� l��ng c ph�n ���c 	y quy�n, n�i dung 	y quy�n, ph
m vi 	y 

quy�n, th�i h
n 	y quy�n, ch� ký c	a bên 	y quy�n và bên ���c 	y quy�n. 

Ng��i ���c 	y quy�n d# h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i n�p v�n b�n 	y quy�n khi 

��ng ký d# h.p. Tr��ng h�p 	y quy�n l
i thì ng��i tham d# h.p ph�i xu�t trình thêm 

v�n b�n 	y quy�n ban ��u c	a c �ông, ng��i �
i di�n theo 	y quy�n c	a c �ông là t 

ch�c (n�u tr��c �ó ch�a ��ng ký v�i Công ty). 

3. Phi�u bi�u quy�t c	a ng��i ���c 	y quy�n d# h.p trong ph
m vi ���c 	y quy�n 

v'n có hi�u l#c khi x�y ra m�t trong các tr��ng h�p sau �ây tr� tr��ng h�p: 

a) Ng��i 	y quy�n �ã ch�t, b� h
n ch� n�ng l#c hành vi dân s# ho�c b� m�t n�ng 

l#c hành vi dân s#; 

b) Ng��i 	y quy�n �ã h	y b4 vi�c ch- ��nh 	y quy�n; 

c) Ng��i 	y quy�n �ã h	y b4 th�m quy�n c	a ng��i th#c hi�n vi�c 	y quy�n. 

�i�u kho�n này không áp d!ng trong tr��ng h�p Công ty nh�n ���c thông báo v� 

m�t trong các s# ki�n trên tr��c gi� khai m
c cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông ho�c 

tr��c khi cu�c h.p ���c tri�u t�p l
i. 

�i�u 17. Thay !(i các quy�n 

1.  Vi�c thay �i ho�c h	y b4 các quy�n ��c bi�t g,n li�n v�i m�t lo
i c ph�n �u 

�ãi có hi�u l#c khi ���c c �ông �
i di�n t� 65% tng s� phi�u bi�u quy�t tr� lên c	a 

t�t c� c �ông d# h.p thông qua. Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông v� n�i dung làm 
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thay �i b�t l�i quy�n và ngh�a v! c	a c �ông s� h�u c ph�n �u �ãi ch- ���c thông 

qua n�u ���c s� c �ông �u �ãi cùng lo
i d# h.p s� h�u t� 75% tng s� c ph�n �u 

�ãi lo
i �ó tr� lên tán thành ho�c ���c các c �ông �u �ãi cùng lo
i s� h�u t� 75% 

tng s� c ph�n �u �ãi lo
i �ó tr� lên tán thành trong tr��ng h�p thông qua ngh� quy�t 

d��i hình th�c l�y ý ki�n b&ng v�n b�n. 

2.  Vi�c t ch�c cu�c h.p c	a các c �ông n,m gi� m�t lo
i c ph�n �u �ãi �� 

thông qua vi�c thay �i quy�n nêu trên ch- có giá tr� khi có t�i thi�u 02 c �ông (ho�c 

�
i di�n theo 	y quy�n c	a h.) và n,m gi� t�i thi�u 1/3 giá tr� m�nh giá c	a các c 

ph�n lo
i �ó �ã phát hành. Tr��ng h�p không có �	 s� �
i bi�u nh� nêu trên thì cu�c 

h.p ���c t ch�c l
i trong th�i h
n 30 ngày ti�p theo và nh�ng ng��i n,m gi� c ph�n 

thu�c lo
i �ó (không ph! thu�c vào s� l��ng ng��i và s� c ph�n) có m�t tr#c ti�p 

ho�c thông qua �
i di�n theo 	y quy�n ��u ���c coi là �	 s� l��ng �
i bi�u yêu c�u. 

T
i các cu�c h.p c	a c �ông n,m gi� c ph�n �u �ãi nêu trên, nh�ng ng��i n,m gi� 

c ph�n thu�c lo
i �ó có m�t tr#c ti�p ho�c qua ng��i �
i di�n có th� yêu c�u b4 phi�u 

kín. M3i c ph�n cùng lo
i có quy�n bi�u quy�t ngang b&ng nhau t
i các cu�c h.p nêu 

trên. 

3.  Th	 t!c ti�n hành các cu�c h.p riêng bi�t nh� v�y ���c th#c hi�n t��ng t# v�i 

các quy ��nh t
i �i�u 19, 20 và 21 �i�u l� này. 

4.  Tr� khi các �i�u kho�n phát hành c ph�n quy ��nh khác, các quy�n ��c bi�t 

g,n li�n v�i các lo
i c ph�n có quy�n �u �ãi ��i v�i m�t s� ho�c t�t c� các v�n �� liên 

quan ��n vi�c phân ph�i l�i nhu�n ho�c tài s�n c	a Công ty không b� thay �i khi 

Công ty phát hành thêm các c ph�n cùng lo
i. 

�i�u 18. Tri"u t�p h7p, ch%2ng trình h7p và thông báo m#i h7p �	i h�i !.ng 

c( !ông 

1.  H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông th��ng niên và b�t 

th��ng. H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông b�t th��ng theo các 

tr��ng h�p quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u 14 �i�u l� này. 

2.  Ng��i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i th#c hi�n các công vi�c sau 

�ây: 

a) Chu�n b� danh sách c �ông �	 �i�u ki�n tham gia và bi�u quy�t t
i cu�c h.p 



20 
 

�
i h�i ��ng c �ông. Danh sách c �ông có quy�n d# h.p �
i h�i ��ng c �ông ���c 

l�p không quá 10 ngày tr��c ngày g%i thông báo m�i h.p �
i h�i ��ng c �ông. Công 

ty ph�i công b� thông tin v� vi�c l�p danh sách c �ông có quy�n tham d# h.p �
i h�i 

��ng c �ông t�i thi�u 20 ngày tr��c ngày ��ng ký cu�i cùng; 

b) Chu�n b� ch��ng trình, n�i dung �
i h�i; 

c) Chu�n b� tài li�u cho �
i h�i; 

d) D# th�o ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông theo n�i dung d# ki�n c	a cu�c h.p;  

�) Xác ��nh th�i gian và ��a �i�m t ch�c �
i h�i; 

e) Thông báo và g%i thông báo h.p �
i h�i ��ng c �ông cho t�t c� các c �ông có 

quy�n d# h.p; 

g) Các công vi�c khác ph!c v! �
i h�i. 

3.  Thông báo m�i h.p �
i h�i ��ng c �ông ���c g%i cho t�t c� các c �ông b&ng 

ph��ng th�c �� b�o ��m ��n ���c ��a ch- liên l
c c	a c �ông, ��ng th�i công b� trên 

trang thông tin �i�n t% c	a Công ty và 9y ban Ch�ng khoán Nhà n��c, S� giao d�ch 

ch�ng khoán n�i c phi�u c	a Công ty niêm y�t ho�c ��ng ký giao d�ch. Ng��i tri�u 

t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i g%i thông báo m�i h.p ��n t�t c� các c �ông trong 

Danh sách c �ông có quy�n d# h.p ch�m nh�t 21 ngày tr��c ngày khai m
c cu�c h.p  

(tính t� ngày mà thông báo ���c g%i ho�c chuy�n �i m�t cách h�p l�). Ch��ng trình 

h.p �
i h�i ��ng c �ông, các tài li�u liên quan ��n các v�n �� s( ���c bi�u quy�t t
i 

�
i h�i ���c g%i cho các c �ông ho�c/và ��ng trên trang thông tin �i�n t% c	a Công 

ty. Trong tr��ng h�p tài li�u không ���c g%i kèm thông báo h.p �
i h�i ��ng c 

�ông, thông báo m�i h.p ph�i nêu rõ ���ng d'n ��n toàn b� tài li�u h.p �� các c 

�ông có th� ti�p c�n, bao g�m: 

a)  Ch��ng trình h.p, các tài li�u s% d!ng trong cu�c h.p; 

b)  Danh sách và thông tin chi ti�t c	a các �ng viên trong tr��ng h�p b�u thành 

viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát; 

c)  Phi�u bi�u quy�t; 

d)  D# th�o ngh� quy�t ��i v�i t�ng v�n �� trong ch��ng trình h.p. 

4.  C �ông ho�c nhóm c �ông theo quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 12 �i�u l� này có 
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quy�n ki�n ngh� v�n �� ��a vào ch��ng trình h.p �
i h�i ��ng c �ông. Ki�n ngh� 

ph�i b&ng v�n b�n và ph�i ���c g%i ��n Công ty ch�m nh�t 03 ngày làm vi�c tr��c 

ngày khai m
c cu�c h.p. Ki�n ngh� ph�i ghi rõ tên c �ông, s� l��ng t�ng lo
i c ph�n 

c	a c �ông, v�n �� ki�n ngh� ��a vào ch��ng trình h.p. 

5.  Ng��i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông có quy�n t� ch�i ki�n ngh� quy ��nh 

t
i kho�n 4 �i�u này n�u thu�c m�t trong các tr��ng h�p sau: 

a)  Ki�n ngh� ���c g%i ��n không �úng quy ��nh t
i kho�n 4 �i�u này;  

b)  Vào th�i �i�m ki�n ngh�, c �ông ho�c nhóm c �ông không n,m gi� �	 t� 

5% c ph�n ph thông tr� lên theo quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 12 �i�u l� này; 

c)  V�n �� ki�n ngh� không thu�c ph
m vi th�m quy�n quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng 

c �ông; 

d)  Các tr��ng h�p khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này. 

6. Ng��i tri�u t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i ch�p nh�n và ��a ki�n ngh� quy 

��nh t
i kho�n 4 �i�u này vào d# ki�n ch��ng trình và n�i dung cu�c h.p, tr� tr��ng 

h�p quy ��nh t
i kho�n 5 �i�u này; ki�n ngh� ���c chính th�c b sung vào ch��ng 

trình và n�i dung cu�c h.p n�u ���c �
i h�i ��ng c �ông ch�p thu�n.  

�i�u 19. Các !i�u ki"n ti*n hành h7p �	i h�i !.ng c( !ông 

1. Cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông ���c ti�n hành khi có s� c �ông d# h.p �
i 

di�n trên 50% tng s� phi�u bi�u quy�t. 

2.  Tr��ng h�p cu�c h.p l�n th� nh�t không �	 �i�u ki�n ti�n hành theo quy ��nh 

t
i kho�n 1 �i�u này thì thông báo m�i h.p l�n th� hai ���c g%i trong th�i h
n 30 

ngày, k� t� ngày d# ��nh h.p l�n th� nh�t. Cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông l�n th� hai 

���c ti�n hành khi có s� c �ông d# h.p �
i di�n t� 33% tng s� phi�u bi�u quy�t tr� 

lên t7 l� c! th� do �i�u l� công ty quy ��nh.  

3.  Tr��ng h�p cu�c h.p l�n th� hai không �	 �i�u ki�n ti�n hành theo quy ��nh t
i 

kho�n 2 �i�u này thì thông báo m�i h.p l�n th� ba ph�i ���c g%i trong th�i h
n 20 

ngày k� t� ngày d# ��nh h.p l�n th� hai. Cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông l�n th� ba 

���c ti�n hành không ph! thu�c vào tng s� phi�u bi�u quy�t c	a các c �ông d# h.p. 

�i�u 20. Th, th�c ti*n hành h7p và bi,u quy*t t	i cu�c h7p �	i h�i !.ng c( 
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!ông 

1.  Tr��c khi khai m
c cu�c h.p, Công ty ph�i ti�n hành th	 t!c ��ng ký c �ông 

và ph�i th#c hi�n vi�c ��ng ký cho ��n khi các c �ông có quy�n d# h.p có m�t ��ng 

ký h�t theo trình t# sau: 

a) Khi ti�n hành ��ng ký c �ông, Công ty c�p cho t�ng c �ông ho�c �
i di�n 

theo 	y quy�n có quy�n bi�u quy�t m�t th" bi�u quy�t, trên �ó ghi s� ��ng ký, h. và 

tên c	a c �ông, h. và tên �
i di�n theo 	y quy�n và s� phi�u bi�u quy�t c	a c �ông 

�ó. �
i h�i ��ng c �ông th�o lu�n và bi�u quy�t theo t�ng v�n �� trong n�i dung 

ch��ng trình. Vi�c bi�u quy�t ���c ti�n hành b&ng bi�u quy�t tán thành, không tán 

thành và không có ý ki�n. T
i �
i h�i, s� th" tán thành ngh� quy�t ���c thu tr��c, s� 

th" không tán thành ngh� quy�t ���c thu sau, cu�i cùng ��m tng s� phi�u tán thành 

ho�c không tán thành �� quy�t ��nh. K�t qu� ki�m phi�u ���c Ch	 t.a công b� ngay 

tr��c khi b� m
c cu�c h.p. �
i h�i b�u nh�ng ng��i ch�u trách nhi�m ki�m phi�u ho�c 

giám sát ki�m phi�u theo �� ngh� c	a Ch	 t.a. S� thành viên c	a ban ki�m phi�u do 

�
i h�i ��ng c �ông quy�t ��nh c�n c� �� ngh� c	a Ch	 t.a cu�c h.p; 

b) C �ông, ng��i �
i di�n theo 	y quy�n c	a c �ông là t ch�c ho�c ng��i ���c 

	y quy�n ��n sau khi cu�c h.p �ã khai m
c có quy�n ��ng ký ngay và sau �ó có quy�n 

tham gia và bi�u quy�t t
i �
i h�i ngay sau khi ��ng ký. Ch	 t.a không có trách nhi�m 

d�ng �
i h�i �� cho c �ông ��n mu�n ��ng ký và hi�u l#c c	a nh�ng n�i dung �ã 

���c bi�u quy�t tr��c �ó không thay �i. 

2.  Vi�c b�u ch	 t.a, th� ký và ban ki�m phi�u ���c quy ��nh nh� sau: 

a) Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� làm ch	 t.a ho�c 	y quy�n cho thành viên H�i 

��ng qu�n tr� khác làm ch	 t.a cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông do H�i ��ng qu�n tr� 

tri�u t�p. Tr��ng h�p Ch	 t�ch v,ng m�t ho�c t
m th�i m�t kh� n�ng làm vi�c thì các 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� còn l
i b�u m�t ng��i trong s� h. làm ch	 t.a cu�c h.p 

theo nguyên t,c �a s�. Tr��ng h�p không b�u ���c ng��i làm ch	 t.a, Tr��ng Ban 

ki�m soát �i�u hành �� �
i h�i ��ng c �ông b�u ch	 t.a cu�c h.p trong s� nh�ng 

ng��i d# h.p và ng��i có phi�u b�u cao nh�t làm ch	 t.a cu�c h.p; 

b) Tr� tr��ng h�p quy ��nh t
i �i�m a kho�n này, ng��i ký tên tri�u t�p h.p �
i 

h�i ��ng c �ông �i�u hành �� �
i h�i ��ng c �ông b�u ch	 t.a cu�c h.p và ng��i có 
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s� phi�u b�u cao nh�t làm ch	 t.a cu�c h.p; 

c) Ch	 t.a c% m�t ho�c m�t s� ng��i làm th� ký cu�c h.p; 

d) �
i h�i ��ng c �ông b�u m�t ho�c m�t s� ng��i vào ban ki�m phi�u theo �� 

ngh� c	a ch	 t.a cu�c h.p. 

3.  Ch��ng trình và n�i dung cu�c h.p ph�i ���c �
i h�i ��ng c �ông thông qua 

trong phiên khai m
c. Ch��ng trình ph�i xác ��nh rõ và chi ti�t th�i gian ��i v�i t�ng 

v�n �� trong n�i dung ch��ng trình h.p. 

4.  Ch	 t.a �
i h�i có quy�n th#c hi�n các bi�n pháp c�n thi�t và h�p lý �� �i�u 

hành cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông m�t cách có tr�t t#, �úng theo ch��ng trình �ã 

���c thông qua và ph�n ánh ���c mong mu�n c	a �a s� ng��i d# h.p. 

a) B� trí ch3 ng�i t
i ��a �i�m h.p �
i h�i ��ng c �ông; 

b) B�o ��m an toàn cho m.i ng��i có m�t t
i các ��a �i�m h.p; 

c) T
o �i�u ki�n cho c �ông tham d# (ho�c ti�p t!c tham d#) �
i h�i. Ng��i tri�u 

t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông có toàn quy�n thay �i nh�ng bi�n pháp nêu trên và áp 

d!ng t�t c� các bi�n pháp c�n thi�t. Các bi�n pháp áp d!ng có th� là c�p gi�y vào c%a 

ho�c s% d!ng nh�ng hình th�c l#a ch.n khác. 

5.  �
i h�i ��ng c �ông th�o lu�n và bi�u quy�t theo t�ng v�n �� trong n�i dung 

ch��ng trình. Vi�c bi�u quy�t ���c ti�n hành b&ng bi�u quy�t tán thành, không tán 

thành và không có ý ki�n. K�t qu� ki�m phi�u ���c ch	 t.a công b� ngay tr��c khi b� 

m
c cu�c h.p. 

6.  C �ông ho�c ng��i ���c 	y quy�n d# h.p ��n sau khi cu�c h.p �ã khai m
c 

v'n ���c ��ng ký và có quy�n tham gia bi�u quy�t ngay sau khi ��ng ký; trong tr��ng 

h�p này, hi�u l#c c	a nh�ng n�i dung �ã ���c bi�u quy�t tr��c �ó không thay �i. 

7.  Ng��i tri�u t�p h.p ho�c ch	 t.a cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông có quy�n sau 

�ây: 

a) Yêu c�u t�t c� ng��i d# h.p ch�u s# ki�m tra ho�c các bi�n pháp an ninh h�p 

pháp, h�p lý khác; 

b) Yêu c�u c� quan có th�m quy�n duy trì tr�t t# cu�c h.p; tr!c xu�t nh�ng ng��i 

không tuân th	 quy�n �i�u hành c	a ch	 t.a, c� ý gây r�i tr�t t#, ng�n c�n ti�n tri�n 

bình th��ng c	a cu�c h.p ho�c không tuân th	 các yêu c�u v� ki�m tra an ninh ra kh4i 

cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông. 
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8.  Ch	 t.a có quy�n hoãn cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông �ã có �	 s� ng��i ��ng 

ký d# h.p t�i �a không quá 03 ngày làm vi�c k� t� ngày cu�c h.p d# ��nh khai m
c và 

ch- ���c hoãn cu�c h.p ho�c thay �i ��a �i�m h.p trong tr��ng h�p sau �ây: 

a) ��a �i�m h.p không có �	 ch3 ng�i thu�n ti�n cho t�t c� ng��i d# h.p; 

b) Ph��ng ti�n thông tin t
i ��a �i�m h.p không b�o ��m cho c �ông d# h.p tham 

gia, th�o lu�n và bi�u quy�t; 

c) Có ng��i d# h.p c�n tr�, gây r�i tr�t t#, có nguy c� làm cho cu�c h.p không 

���c ti�n hành m�t cách công b&ng và h�p pháp. 

9.  Tr��ng h�p ch	 t.a hoãn ho�c t
m d�ng h.p �
i h�i ��ng c �ông trái v�i quy 

��nh t
i kho�n 8 �i�u này, �
i h�i ��ng c �ông b�u m�t ng��i khác trong s� nh�ng 

ng��i d# h.p �� thay th� ch	 t.a �i�u hành cu�c h.p cho ��n lúc k�t thúc; t�t c� ngh� 

quy�t ���c thông qua t
i cu�c h.p �ó ��u có hi�u l#c thi hành. 

10. Tr��ng h�p Công ty áp d!ng công ngh� hi�n �
i �� t ch�c �
i h�i ��ng c 

�ông thông qua h.p tr#c tuy�n, Công ty có trách nhi�m ��m b�o �� c �ông tham d#, 

bi�u quy�t b&ng hình th�c b4 phi�u �i�n t% ho�c hình th�c �i�n t% khác theo quy ��nh 

t
i �i�u 144 Lu�t Doanh nghi�p và kho�n 3 �i�u 273 Ngh� ��nh s� 155/N�-CP ngày 

31 tháng 12 n�m 2020 c	a Chính ph	 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c	a Lu�t 

Ch�ng khoán. 

�i�u 21. �i�u ki"n !, Ngh4 quy*t c$a �	i h�i !.ng c( !ông !%-c thông qua 

1. Ngh� quy�t v� n�i dung sau �ây ���c thông qua n�u ���c s� c �ông �
i di�n t� 

65% tng s� phi�u bi�u quy�t tr� lên c	a t�t c� c �ông d# h.p tán thành, tr� tr��ng 

h�p quy ��nh t
i các kho�n 3, 4 và 6 �i�u 148 Lu�t Doanh nghi�p: 

a) Lo
i c ph�n và tng s� c ph�n c	a t�ng lo
i; 

b) Thay �i ngành, ngh� và l�nh v#c kinh doanh; 

c) Thay �i c� c�u t ch�c qu�n lý Công ty; 

d) D# án ��u t� ho�c bán tài s�n có giá tr� t� 35% tng giá tr� tài s�n tr� lên ���c 

ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t c	a Công ty, tr� tr��ng h�p �i�u l� công ty quy 

��nh t7 l� ho�c giá tr� khác; 

�) T ch�c l
i, gi�i th� Công ty; 

2. Các ngh� quy�t ���c thông qua khi ���c s� c �ông s� h�u trên 50% tng s� 

phi�u bi�u quy�t c	a t�t c� c �ông d# h.p tán thành, tr� tr��ng h�p quy ��nh t
i các 
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kho�n 1 �i�u này và kho�n 3, 4 và 6 �i�u 148 Lu�t Doanh nghi�p. 

3. Các Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông ���c thông qua b&ng 100% tng s� c 

ph�n có quy�n bi�u quy�t là h�p pháp và có hi�u l#c ngay c� khi trình t#, th	 t!c tri�u 

t�p h.p và thông qua ngh� quy�t �ó vi ph
m quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u 

l� công ty. 

�i�u 22. Th8m quy�n và th, th�c l3y ý ki*n c( !ông b9ng v�n b�n !, thông 

qua Ngh4 quy*t c$a �	i h�i !.ng c( !ông 

Th�m quy�n và th� th�c l�y ý ki�n c �ông b&ng v�n b�n �� thông qua Ngh� quy�t 

c	a �
i h�i ��ng c �ông ���c th#c hi�n theo quy ��nh sau �ây: 

1.  H�i ��ng qu�n tr� có quy�n l�y ý ki�n c �ông b&ng v�n b�n �� thông qua ngh� 

quy�t c	a �
i h�i ��ng c �ông khi xét th�y c�n thi�t vì l�i ích c	a Công ty, tr� tr��ng 

h�p quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 147 Lu�t Doanh nghi�p c! th� nh� sau: 
a) S%a �i, b sung n�i dung c	a �i�u l� công ty; 
b) ��nh h��ng phát tri�n công ty; 
c) Lo
i c ph�n và tng s� c ph�n c	a t�ng lo
i; 
d) B�u, mi:n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát; 
�) Quy�t ��nh ��u t� ho�c bán s� tài s�n có giá tr� t� 35% tng giá tr� tài s�n 
tr� lên ���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t c	a công ty, tr� tr��ng h�p 
�i�u l� công ty quy ��nh t7 l� ho�c giá tr� khác; 
e) Thông qua báo cáo tài chính h&ng n�m; 
g) T ch�c l
i, gi�i th� công ty. 

2.  H�i ��ng qu�n tr� ph�i chu�n b� phi�u l�y ý ki�n, d# th�o ngh� quy�t �
i h�i 

��ng c �ông, các tài li�u gi�i trình d# th�o ngh� quy�t và g%i ��n t�t c� c �ông có 

quy�n bi�u quy�t ch�m nh�t 10 ngày tr��c th�i h
n ph�i g%i l
i phi�u l�y ý ki�n. Yêu 

c�u và cách th�c g%i phi�u l�y ý ki�n và tài li�u kèm theo ���c th#c hi�n theo quy 

��nh t
i kho�n 3 �i�u 18 �i�u l� này. 

3.  Phi�u l�y ý ki�n ph�i có các n�i dung ch	 y�u sau �ây: 

a) Tên, ��a ch- tr! s� chính, mã s� doanh nghi�p; 

b) M!c �ích l�y ý ki�n; 

c) H., tên, ��a ch- liên l
c, qu�c t�ch, s� gi�y t� pháp lý c	a cá nhân ��i v�i c 

�ông là cá nhân; tên, mã s� doanh nghi�p ho�c s� gi�y t� pháp lý c	a t ch�c, ��a ch- 

tr! s� chính ��i v�i c �ông là t ch�c ho�c h., tên, ��a ch- liên l
c, qu�c t�ch, s� gi�y 

t� pháp lý c	a cá nhân ��i v�i �
i di�n c	a c �ông là t ch�c; s� l��ng c ph�n c	a 

t�ng lo
i và s� phi�u bi�u quy�t c	a c �ông; 
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d) V�n �� c�n l�y ý ki�n �� thông qua quy�t ��nh; 

�) Ph��ng án bi�u quy�t bao g�m tán thành, không tán thành và không có ý ki�n 

��i v�i t�ng v�n �� l�y ý ki�n; 

e) Th�i h
n ph�i g%i v� Công ty phi�u l�y ý ki�n �ã ���c tr� l�i; 

g) H., tên, ch� ký c	a Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr�. 

4. C �ông có th� g%i phi�u l�y ý ki�n �ã tr� l�i ��n Công ty b&ng hình th�c g%i 

th�, fax ho�c th� �i�n t% theo quy ��nh sau �ây: 

a) Tr��ng h�p g%i th�, phi�u l�y ý ki�n �ã ���c tr� l�i ph�i có ch� ký c	a c �ông 

là cá nhân, c	a ng��i �
i di�n theo 	y quy�n ho�c ng��i �
i di�n theo pháp lu�t c	a c 

�ông là t ch�c. Phi�u l�y ý ki�n g%i v� Công ty ph�i ���c �#ng trong phong bì dán 

kín và không ai ���c quy�n m� tr��c khi ki�m phi�u; 

b) Tr��ng h�p g%i fax ho�c th� �i�n t%, phi�u l�y ý ki�n g%i v� Công ty ph�i ���c 

gi� bí m�t ��n th�i �i�m ki�m phi�u; 

c) Các phi�u l�y ý ki�n g%i v� Công ty sau th�i h
n �ã xác ��nh t
i n�i dung phi�u 

l�y ý ki�n ho�c �ã b� m� trong tr��ng h�p g%i th� và b� ti�t l� trong tr��ng h�p g%i 

fax, th� �i�n t% là không h�p l�. Phi�u l�y ý ki�n không ���c g%i v� ���c coi là phi�u 

không tham gia bi�u quy�t. 

5. H�i ��ng qu�n tr� ki�m phi�u và l�p biên b�n ki�m phi�u d��i s# ch�ng ki�n 

c	a Ban ki�m soát ho�c c	a c �ông không n,m gi� ch�c v! qu�n lý Công ty. Biên 

b�n ki�m phi�u ph�i có các n�i dung ch	 y�u sau �ây: 

a) Tên, ��a ch- tr! s� chính, mã s� doanh nghi�p; 

b) M!c �ích và các v�n �� c�n l�y ý ki�n �� thông qua ngh� quy�t; 

c) S� c �ông v�i tng s� phi�u bi�u quy�t �ã tham gia bi�u quy�t, trong �ó phân 

bi�t s� phi�u bi�u quy�t h�p l� và s� bi�u quy�t không h�p l� và ph��ng th�c g%i 

phi�u bi�u quy�t, kèm theo ph! l!c danh sách c �ông tham gia bi�u quy�t; 

d) Tng s� phi�u tán thành, không tán thành và không có ý ki�n ��i v�i t�ng v�n 

��; 

�) V�n �� �ã ���c thông qua và t7 l� bi�u quy�t thông qua t��ng �ng; 

e) H., tên, ch� ký c	a Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr�, ng��i ki�m phi�u và ng��i 
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giám sát ki�m phi�u. 

Các thành viên H�i ��ng qu�n tr�, ng��i ki�m phi�u và ng��i giám sát ki�m phi�u 

ph�i liên ��i ch�u trách nhi�m v� tính trung th#c, chính xác c	a biên b�n ki�m phi�u; 

liên ��i ch�u trách nhi�m v� các thi�t h
i phát sinh t� các quy�t ��nh ���c thông qua 

do ki�m phi�u không trung th#c, không chính xác. 

6. Biên b�n ki�m phi�u và ngh� quy�t ph�i ���c g%i ��n các c �ông trong th�i h
n 

15 ngày, k� t� ngày k�t thúc ki�m phi�u. Vi�c g%i biên b�n ki�m phi�u và ngh� quy�t 

có th� thay th� b&ng vi�c ��ng t�i trên trang thông tin �i�n t% c	a Công ty trong th�i 

h
n 24 gi�, k� t� th�i �i�m k�t thúc ki�m phi�u. 

7. Phi�u l�y ý ki�n �ã ���c tr� l�i, biên b�n ki�m phi�u, ngh� quy�t �ã ���c thông 

qua và tài li�u có liên quan g%i kèm theo phi�u l�y ý ki�n ��u ph�i ���c l�u gi� t
i tr! 

s� chính c	a Công ty. 

8. Ngh� quy�t ���c thông qua theo hình th�c l�y ý ki�n c �ông b&ng v�n b�n n�u 

���c s� c �ông s� h�u trên 50% tng s� phi�u bi�u quy�t c	a t�t c� c �ông có quy�n 

bi�u quy�t tán thành và có giá tr� nh� ngh� quy�t ���c thông qua t
i cu�c h.p �
i h�i 

��ng c �ông. 

�i�u 23. Ngh4 quy*t, Biên b�n h7p �	i h�i !.ng c( !ông 

1.  Cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i ���c ghi biên b�n và có th� ghi âm ho�c 

ghi và l�u gi� d��i hình th�c �i�n t% khác. Biên b�n ph�i l�p b&ng ti�ng Vi�t, có th� 

l�p thêm b&ng ti�ng n��c ngoài và có các n�i dung ch	 y�u sau �ây: 

a) Tên, ��a ch- tr! s� chính, mã s� doanh nghi�p; 

b) Th�i gian và ��a �i�m h.p �
i h�i ��ng c �ông; 

c) Ch��ng trình h.p và n�i dung cu�c h.p; 

d) H., tên ch	 t.a và th� ký; 

�) Tóm t,t di:n bi�n cu�c h.p và các ý ki�n phát bi�u t
i cu�c h.p �
i h�i ��ng c 

�ông v� t�ng v�n �� trong ch��ng trình h.p; 

e) S� c �ông và tng s� phi�u bi�u quy�t c	a các c �ông d# h.p, ph! l!c danh 

sách ��ng ký c �ông, �
i di�n c �ông d# h.p v�i s� c ph�n và s� phi�u b�u t��ng 

�ng; 

g) Tng s� phi�u bi�u quy�t ��i v�i t�ng v�n �� bi�u quy�t, trong �ó ghi rõ 

ph��ng th�c bi�u quy�t, tng s� phi�u h�p l�, không h�p l�, tán thành, không tán 
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thành và không có ý ki�n; t7 l� t��ng �ng trên tng s� phi�u bi�u quy�t c	a c �ông d# 

h.p; 

h) Các v�n �� �ã ���c thông qua và t7 l� phi�u bi�u quy�t thông qua t��ng �ng; 

i) H., tên và ch� ký c	a ch	 t.a và th� ký. Tr��ng h�p ch	 t.a, th� ký t� ch�i ký 

biên b�n h.p thì biên b�n này có hi�u l#c n�u ���c t�t c� thành viên khác c	a H�i 

��ng qu�n tr� tham d# h.p ký và có ��y �	 n�i dung theo quy ��nh t
i kho�n này. Biên 

b�n h.p ghi rõ vi�c ch	 t.a, th� ký t� ch�i ký biên b�n h.p. 

2.  Biên b�n h.p �
i h�i ��ng c �ông ph�i ���c l�p xong và thông qua tr��c khi 

k�t thúc cu�c h.p. Ch	 t.a và th� ký cu�c h.p ho�c ng��i khác ký tên trong biên b�n 

h.p ph�i liên ��i ch�u trách nhi�m v� tính trung th#c, chính xác c	a n�i dung biên b�n. 

3. Biên b�n ���c l�p b&ng ti�ng Vi�t và ti�ng n��c ngoài ��u có hi�u l#c pháp 

lý nh� nhau. Tr��ng h�p có s# khác nhau v� n�i dung gi�a biên b�n b&ng ti�ng Vi�t 

và b&ng ti�ng n��c ngoài thì n�i dung trong biên b�n b&ng ti�ng Vi�t ���c áp d!ng. 

4. Ngh� quy�t, Biên b�n h.p �
i h�i ��ng c �ông, ph! l!c danh sách c �ông 

��ng ký d# h.p kèm ch� ký c	a c �ông, v�n b�n 	y quy�n tham d# h.p, t�t c� các tài 

li�u �ính kèm Biên b�n (n�u có) và tài li�u có liên quan kèm theo thông báo m�i h.p 

ph�i ���c công b� thông tin theo quy ��nh pháp lu�t v� công b� thông tin trên th� 

tr��ng ch�ng khoán và ph�i ���c l�u gi� t
i tr! s� chính c	a Công ty. 

�i�u 24. Yêu c)u h$y b: Ngh4 quy*t c$a �	i h�i !.ng c( !ông 

Trong th�i h
n 90 ngày k� t� ngày nh�n ���c ngh� quy�t ho�c biên b�n h.p �
i 

h�i ��ng c �ông ho�c biên b�n k�t qu� ki�m phi�u l�y ý ki�n �
i h�i ��ng c �ông, 

c �ông ho�c nhóm c �ông quy ��nh t
i kho�n 2 �i�u 115 Lu�t Doanh nghi�p có 

quy�n yêu c�u Tòa án ho�c Tr.ng tài xem xét, h	y b4 ngh� quy�t ho�c m�t ph�n n�i 

dung ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông trong các tr��ng h�p sau �ây: 

1.  Trình t#, th	 t!c tri�u t�p h.p và ra quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông vi 

ph
m nghiêm tr.ng quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty, tr� tr��ng 

h�p quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u 21 �i�u l� này. 

2.  N�i dung ngh� quy�t vi ph
m pháp lu�t ho�c �i�u l� này. 

VII.  H�I �5NG QU�N TR� 

�i�u 25. �ng c;, !� c; thành viên H�i !.ng qu�n tr4 

1. Tr��ng h�p �ã xác ��nh ���c �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr�, Công ty ph�i công 
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b� thông tin liên quan ��n các �ng c% viên t�i thi�u 10 ngày tr��c ngày khai m
c h.p 

�
i h�i ��ng c �ông trên trang thông tin �i�n t% c	a Công ty �� c �ông có th� tìm 

hi�u v� các �ng c% viên này tr��c khi b4 phi�u. ;ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� ph�i 

có cam k�t b&ng v�n b�n v� tính trung th#c, chính xác c	a các thông tin cá nhân ���c 

công b� và ph�i cam k�t th#c hi�n nhi�m v! m�t cách trung th#c, c�n tr.ng và vì l�i 

ích cao nh�t c	a Công ty n�u ���c b�u làm thành viên H�i ��ng qu�n tr�. Thông tin 

liên quan ��n �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� ���c công b� bao g�m: 

a) H. tên, ngày, tháng, n�m sinh; 

b) Trình �� chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các ch�c danh qu�n lý khác (bao g�m c� ch�c danh H�i ��ng qu�n tr� c	a công 

ty khác); 

�) L�i ích có liên quan t�i Công ty và các bên có liên quan c	a Công ty; 

e) Các thông tin khác (n�u có) theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty; 

g) Công ty �
i chúng ph�i có trách nhi�m công b� thông tin v� các công ty mà �ng 

c% viên �ang n,m gi� ch�c v! thành viên H�i ��ng qu�n tr�, các ch�c danh qu�n lý 

khác và các l�i ích có liên quan t�i công ty c	a �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� (n�u có). 

2. C �ông ho�c nhóm c �ông s� h�u t� 10% tng s� c ph�n ph thông tr� lên 

có quy�n �� c% �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� theo quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p và 

�i�u l� công ty. 

3. Tr��ng h�p s� l��ng �ng c% viên H�i ��ng qu�n tr� thông qua �� c% và �ng c% 

v'n không �	 s� l��ng c�n thi�t theo quy ��nh t
i kho�n 5 �i�u 115 Lu�t Doanh 

nghi�p, H�i ��ng qu�n tr� ���ng nhi�m gi�i thi�u thêm �ng c% viên ho�c t ch�c �� c% 

theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty, Quy ch� n�i b� v� qu�n tr� công ty và Quy ch� ho
t 

��ng c	a H�i ��ng qu�n tr�. Vi�c H�i ��ng qu�n tr� ���ng nhi�m gi�i thi�u thêm �ng 

c% viên ph�i ���c công b� rõ ràng tr��c khi �
i h�i ��ng c �ông bi�u quy�t b�u 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� theo quy ��nh c	a pháp lu�t. 

4. Thành viên H�i ��ng qu�n tr� ph�i �áp �ng các tiêu chu�n và �i�u ki�n theo quy 

��nh t
i kho�n 1, kho�n 2 �i�u 155 Lu�t doanh nghi�p và �i�u l� công ty. 

�i�u 26. Thành ph)n và nhi"m k< c$a thành viên H�i !.ng qu�n tr4 
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1.  S� l��ng thành viên H�i ��ng qu�n tr� là 07 ng��i.  

2.  Nhi�m k$ c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr� không quá 05 n�m và có th� ���c 

b�u l
i v�i s� nhi�m k$ không h
n ch�. M�t cá nhân ch- ���c b�u làm thành viên ��c 

l�p H�i ��ng qu�n tr� c	a m�t công ty không quá 02 nhi�m k$ liên t!c. Tr��ng h�p t�t 

c� thành viên H�i ��ng qu�n tr� cùng k�t thúc nhi�m k$ thì các thành viên �ó ti�p t!c 

là thành viên H�i ��ng qu�n tr� cho ��n khi có thành viên m�i ���c b�u thay th� và 

ti�p qu�n công vi�c. 

3.  C� c�u thành viên H�i ��ng qu�n tr� nh� sau: 

C� c�u H�i ��ng qu�n tr� c	a công ty �
i chúng ph�i ��m b�o t�i thi�u 1/3 tng s� 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� là thành viên không �i�u hành. Công ty h
n ch� t�i �a 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� kiêm nhi�m ch�c danh �i�u hành c	a Công ty �� ��m b�o 

tính ��c l�p c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

 Tng s� thành viên ��c l�p H�i ��ng qu�n tr� ph�i ��m b�o quy ��nh sau: 

a)  Có t�i thi�u 01 thành viên ��c l�p trong tr��ng h�p công ty có s� thành viên 

H�i ��ng qu�n tr� t� 03 ��n 05 thành viên; 

b)  Có t�i thi�u 02 thành viên ��c l�p trong tr��ng h�p công ty có s� thành viên 

H�i ��ng qu�n tr� t� 06 ��n 08 thành viên; 

c)  Có t�i thi�u 03 thành viên ��c l�p trong tr��ng h�p công ty có s� thành viên 

H�i ��ng qu�n tr� t� 09 ��n 11 thành viên. 

4.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� không còn t� cách thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

trong tr��ng h�p b� �
i h�i ��ng c �ông mi:n nhi�m, bãi nhi�m, thay th� theo quy 

��nh t
i �i�u 160 Lu�t Doanh nghi�p. 

5.  Vi�c b nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr� ph�i ���c công b� thông tin theo 

quy ��nh pháp lu�t v� công b� thông tin trên th� tr��ng ch�ng khoán. 

6.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� không nh�t thi�t ph�i là c �ông c	a Công ty. 

�i�u 27. Quy�n h	n và ngh6a v� c$a H�i !.ng qu�n tr4 

1.  H�i ��ng qu�n tr� là c� quan qu�n lý Công ty, có toàn quy�n nhân danh Công ty 

�� quy�t ��nh, th#c hi�n quy�n và ngh�a v! c	a công ty, tr� các quy�n và ngh�a v! 

thu�c th�m quy�n c	a �
i h�i ��ng c �ông. 

2.  Quy�n và ngh�a v! c	a H�i ��ng qu�n tr� do lu�t pháp, �i�u l� công ty và �
i 
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h�i ��ng c �ông quy ��nh. C! th�, H�i ��ng qu�n tr� có nh�ng quy�n h
n và ngh�a v! 

sau: 

a) Quy�t ��nh chi�n l��c, k� ho
ch phát tri�n trung h
n và k� ho
ch kinh doanh 

h&ng n�m c	a Công ty; 

b) Ki�n ngh� lo
i c ph�n và tng s� c ph�n ���c quy�n chào bán c	a t�ng lo
i; 

c) Quy�t ��nh bán c ph�n ch�a bán trong ph
m vi s� c ph�n ���c quy�n chào 

bán c	a t�ng lo
i; quy�t ��nh huy ��ng thêm v�n theo hình th�c khác; 

d) Quy�t ��nh giá bán c ph�n và trái phi�u c	a Công ty; 

�) Quy�t ��nh mua l
i c ph�n theo quy ��nh t
i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u 133 Lu�t 

Doanh nghi�p; 

e) Quy�t ��nh ph��ng án ��u t� và d# án ��u t� trong th�m quy�n và gi�i h
n theo 

quy ��nh c	a pháp lu�t; 

g) Quy�t ��nh gi�i pháp phát tri�n th� tr��ng, ti�p th� và công ngh�; 

h) Thông qua h�p ��ng mua, bán, vay, cho vay và h�p ��ng, giao d�ch khác có giá 

tr� t� 35% tng giá tr� tài s�n tr� lên ���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t c	a 

Công ty và h�p ��ng, giao d�ch thu�c th�m quy�n quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c 

�ông theo quy ��nh t
i �i�m d kho�n 2 �i�u 138, kho�n 1 và kho�n 3 �i�u 167 Lu�t 

Doanh nghi�p; 

i) B�u, mi:n nhi�m, bãi nhi�m Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr�; b nhi�m, mi:n nhi�m, 

ký k�t h�p ��ng, ch�m d�t h�p ��ng ��i v�i Tng giám ��c và ng��i qu�n lý quan 

tr.ng khác; Quy�t ��nh ti�n l��ng, thù lao, th��ng và l�i ích khác c	a nh�ng ng��i 

qu�n lý �ó; c% ng��i �
i di�n theo 	y quy�n tham gia H�i ��ng thành viên ho�c �
i 

h�i ��ng c �ông � công ty khác, quy�t ��nh m�c thù lao và quy�n l�i khác c	a nh�ng 

ng��i �ó; 

k) Giám sát, ch- �
o Tng giám ��c và ng��i qu�n lý khác trong �i�u hành công 

vi�c kinh doanh h&ng ngày c	a Công ty; 

l) Quy�t ��nh c� c�u t ch�c, quy ch� qu�n lý n�i b� c	a Công ty, quy�t ��nh thành 

l�p công ty con, chi nhánh, v�n phòng �
i di�n và vi�c góp v�n, mua c ph�n c	a 

doanh nghi�p khác; 

m) Duy�t ch��ng trình, n�i dung tài li�u ph!c v! h.p �
i h�i ��ng c �ông, tri�u 

t�p h.p �
i h�i ��ng c �ông ho�c l�y ý ki�n �� �
i h�i ��ng c �ông thông qua ngh� 

quy�t; 
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n) Trình báo cáo tài chính h&ng n�m �ã ���c ki�m toán lên �
i h�i ��ng c 

�ông; 

o) Ki�n ngh� m�c c t�c ���c tr�; quy�t ��nh th�i h
n và th	 t!c tr� c t�c ho�c x% 

lý l3 phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Ki�n ngh� vi�c t ch�c l
i, gi�i th� Công ty; yêu c�u phá s�n Công ty; 

q) Quy�t ��nh ban hành Quy ch� ho
t ��ng H�i ��ng qu�n tr�, Quy ch� n�i b� v� 

qu�n tr� công ty sau khi ���c �
i h�i ��ng c �ông thông qua; quy�t ��nh ban hành 

Quy ch� ho
t ��ng c	a 9y ban ki�m toán tr#c thu�c H�i ��ng qu�n tr�, Quy ch� v� 

công b� thông tin c	a công ty; 

s) Quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p, Lu�t Ch�ng 

khoán, quy ��nh khác c	a pháp lu�t và �i�u l� công ty. 

3.  H�i ��ng qu�n tr� ph�i báo cáo �
i h�i ��ng c �ông k�t qu� ho
t ��ng c	a H�i 

��ng qu�n tr� theo quy ��nh t
i �i�u 280 Ngh� ��nh s� 155/2020/N�-CP ngày 31 

tháng 12 n�m 2020 c	a Chính ph	 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c	a Lu�t 

Ch�ng khoán.  

�i�u 28. Thù lao, th%�ng và l-i ích khác c$a thành viên H�i !.ng qu�n tr4 

1.  Công ty có quy�n tr� thù lao, th��ng cho thành viên H�i ��ng qu�n tr� theo k�t 

qu� và hi�u qu� kinh doanh. 

2.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� ���c h��ng thù lao công vi�c và th��ng. Thù 

lao công vi�c ���c tính theo s� ngày công c�n thi�t hoàn thành nhi�m v! c	a thành 

viên H�i ��ng qu�n tr� và m�c thù lao m3i ngày. H�i ��ng qu�n tr� d# tính m�c thù 

lao cho t�ng thành viên theo nguyên t,c nh�t trí. Tng m�c thù lao và th��ng c	a H�i 

��ng qu�n tr� do �
i h�i ��ng c �ông quy�t ��nh t
i cu�c h.p th��ng niên. 

3.  Thù lao c	a t�ng thành viên H�i ��ng qu�n tr� ���c tính vào chi phí kinh doanh 

c	a Công ty theo quy ��nh c	a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, ���c th� hi�n 

thành m!c riêng trong báo cáo tài chính h&ng n�m c	a Công ty và ph�i báo cáo �
i h�i 

��ng c �ông t
i cu�c h.p th��ng niên. 

4.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� n,m gi� ch�c v! �i�u hành ho�c thành viên H�i 

��ng qu�n tr� làm vi�c t
i các ti�u ban c	a H�i ��ng qu�n tr� ho�c th#c hi�n nh�ng 

công vi�c khác ngoài ph
m vi nhi�m v! thông th��ng c	a m�t thành viên H�i ��ng 
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qu�n tr�, có th� ���c tr� thêm thù lao d��i d
ng m�t kho�n ti�n công tr.n gói theo t�ng 

l�n, l��ng, hoa h�ng, ph�n tr�m l�i nhu�n ho�c d��i hình th�c khác theo quy�t ��nh 

c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

5.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� có quy�n ���c thanh toán t�t c� các chi phí �i l
i, 

�n, � và các kho�n chi phí h�p lý khác mà h. �ã ph�i chi tr� khi th#c hi�n trách nhi�m 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� c	a mình, bao g�m c� các chi phí phát sinh trong vi�c t�i 

tham d# các cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông, H�i ��ng qu�n tr� ho�c các ti�u ban c	a 

H�i ��ng qu�n tr�. 

6.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� có th� ���c Công ty mua b�o hi�m trách nhi�m 

sau khi có s# ch�p thu�n c	a �
i h�i ��ng c �ông. B�o hi�m này không bao g�m b�o 

hi�m cho nh�ng trách nhi�m c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr� liên quan ��n vi�c vi 

ph
m pháp lu�t và �i�u l� công ty. 

�i�u 29. Ch$ t4ch H�i !.ng qu�n tr4 

1.  Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� do H�i ��ng qu�n tr� b�u, mi:n nhi�m, bãi nhi�m 

trong s� các thành viên H�i ��ng qu�n tr�. 

2.  Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� không ���c kiêm Tng giám ��c. 

3.  Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� có quy�n và ngh�a v! sau �ây: 

a) L�p ch��ng trình, k� ho
ch ho
t ��ng c	a H�i ��ng qu�n tr�; 

b) Chu�n b� ch��ng trình, n�i dung, tài li�u ph!c v! cu�c h.p; tri�u t�p, ch	 trì và 

làm ch	 t.a cu�c h.p H�i ��ng qu�n tr�; 

c) T ch�c vi�c thông qua ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�;  

d) Giám sát quá trình t ch�c th#c hi�n các ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng 

qu�n tr�; 

�) Ch	 t.a cu�c h.p �
i h�i ��ng c �ông; 

e) Quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công 

ty. 

4.  Tr��ng h�p Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� có ��n t� ch�c ho�c b� mi:n nhi�m, bãi 

nhi�m, H�i ��ng qu�n tr� ph�i b�u ng��i thay th� trong th�i h
n 10 ngày k� t� ngày 

nh�n ��n t� ch�c ho�c b� mi:n nhi�m, bãi nhi�m.  

5.  Tr��ng h�p Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� v,ng m�t ho�c không th� th#c hi�n 
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���c nhi�m v! c	a mình thì ph�i 	y quy�n b&ng v�n b�n cho m�t thành viên khác th#c 

hi�n quy�n và ngh�a v! c	a Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� theo nguyên t,c quy ��nh t
i 

�i�u l� công ty. Tr��ng h�p không có ng��i ���c 	y quy�n ho�c Ch	 t�ch H�i ��ng 

qu�n tr� ch�t, m�t tích, b� t
m giam, �ang ch�p hành hình ph
t tù, �ang ch�p hành bi�n 

pháp x% lý hành chính t
i c� s� cai nghi�n b,t bu�c, c� s� giáo d!c b,t bu�c, tr�n kh4i 

n�i c� trú, b� h
n ch� ho�c m�t n�ng l#c hành vi dân s#, có khó kh�n trong nh�n th�c, 

làm ch	 hành vi, b� Tòa án c�m ��m nhi�m ch�c v!, c�m hành ngh� ho�c làm công 

vi�c nh�t ��nh thì các thành viên còn l
i b�u m�t ng��i trong s� các thành viên gi� 

ch�c Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� theo nguyên t,c �a s� thành viên còn l
i tán thành cho 

��n khi có quy�t ��nh m�i c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

�i�u 30. Cu�c h7p c$a H�i !.ng qu�n tr4 

1.  Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� ���c b�u trong cu�c h.p ��u tiên c	a H�i ��ng 

qu�n tr� trong th�i h
n 07 ngày làm vi�c k� t� ngày k�t thúc b�u c% H�i ��ng qu�n tr� 

�ó. Cu�c h.p này do thành viên có s� phi�u b�u cao nh�t ho�c t7 l� phi�u b�u cao nh�t 

tri�u t�p và ch	 trì. Tr��ng h�p có nhi�u h�n m�t thành viên có s� phi�u b�u ho�c t7 l� 

phi�u b�u cao nh�t và ngang nhau thì các thành viên b�u theo nguyên t,c �a s� �� ch.n 

01 ng��i trong s� h. tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr�. 

2. H�i ��ng qu�n tr� ph�i h.p ít nh�t m3i quý 01 l�n và có th� h.p b�t th��ng. 

3. Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr� trong tr��ng h�p sau 

�ây: 

a) Có �� ngh� c	a Ban ki�m soát ho�c thành viên ��c l�p H�i ��ng qu�n tr�; 

b) Có �� ngh� c	a Tng giám ��c ho�c ít nh�t 05 ng��i qu�n lý khác; 

c) Có �� ngh� c	a ít nh�t 02 thành viên H�i ��ng qu�n tr�; 

d) Tr��ng h�p khác do �i�u l� công ty quy ��nh. 

4. �� ngh� quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u này ph�i ���c l�p thành v�n b�n, trong �ó 

nêu rõ m!c �ích, v�n �� c�n th�o lu�n và quy�t ��nh thu�c th�m quy�n c	a H�i ��ng 

qu�n tr�. 

5. Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� ph�i tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr� trong th�i h
n 

07 ngày làm vi�c k� t� ngày nh�n ���c �� ngh� quy ��nh t
i kho�n 3 �i�u này. Tr��ng 

h�p không tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr� theo �� ngh� thì Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� 
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ph�i ch�u trách nhi�m v� nh�ng thi�t h
i x�y ra ��i v�i Công ty; ng��i �� ngh� có 

quy�n thay th� Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr�. 

6. Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� ho�c ng��i tri�u t�p h.p H�i ��ng qu�n tr� ph�i g%i 

thông báo m�i h.p ch�m nh�t là 03 ngày làm vi�c tr��c ngày h.p. Thông báo m�i 

h.p ph�i xác ��nh c! th� th�i gian và ��a �i�m h.p, ch��ng trình, các v�n �� th�o 

lu�n và quy�t ��nh. Thông báo m�i h.p ph�i kèm theo tài li�u s% d!ng t
i cu�c h.p 

và phi�u bi�u quy�t c	a thành viên. 

Thông báo m�i h.p H�i ��ng qu�n tr� có th� g%i b&ng gi�y m�i, �i�n tho
i, fax, 

ph��ng ti�n �i�n t% ho�c ph��ng th�c khác do �i�u l� công ty quy ��nh và b�o ��m 

��n ���c ��a ch- liên l
c c	a t�ng thành viên H�i ��ng qu�n tr� ���c ��ng ký t
i Công 

ty. 

7. Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� ho�c ng��i tri�u t�p g%i thông báo m�i h.p và các 

tài li�u kèm theo ��n các thành viên Ban Ki�m soát nh� ��i v�i các thành viên H�i 

��ng qu�n tr�. 

Thành viên Ban Ki�m soát có quy�n d# các cu�c h.p H�i ��ng qu�n tr�; có quy�n 

th�o lu�n nh�ng không ���c bi�u quy�t. 

8. Cu�c h.p H�i ��ng qu�n tr� ���c ti�n hành khi có t� 3/4 tng s� thành viên tr� 

lên d# h.p. Tr��ng h�p cu�c h.p ���c tri�u t�p theo quy ��nh t
i kho�n này không �	 

s� thành viên d# h.p theo quy ��nh thì ���c tri�u t�p l�n th� hai trong th�i h
n 07 

ngày k� t� ngày d# ��nh h.p l�n th� nh�t. Tr��ng h�p này, cu�c h.p ���c ti�n hành 

n�u có h�n m�t n%a s� thành viên H�i ��ng qu�n tr� d# h.p. 

9. Thành viên H�i ��ng qu�n tr� ���c coi là tham d# và bi�u quy�t t
i cu�c h.p 

trong tr��ng h�p sau �ây: 

a) Tham d# và bi�u quy�t tr#c ti�p t
i cu�c h.p; 

b) 9y quy�n cho ng��i khác ��n d# h.p và bi�u quy�t theo quy ��nh t
i kho�n 11 

�i�u này; 

c) Tham d# và bi�u quy�t thông qua h�i ngh� tr#c tuy�n, b4 phi�u �i�n t% ho�c 

hình th�c �i�n t% khác; 

d) G%i phi�u bi�u quy�t ��n cu�c h.p thông qua th�, fax, th� �i�n t%; 

�) G%i phi�u bi�u quy�t b&ng ph��ng ti�n khác [theo quy ��nh trong �i�u l� công 
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ty]. 

10. Tr��ng h�p g%i phi�u bi�u quy�t ��n cu�c h.p thông qua th�, phi�u bi�u quy�t 

ph�i �#ng trong phong bì dán kín và ph�i ���c chuy�n ��n Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� 

ch�m nh�t là 01 gi� tr��c khi khai m
c. Phi�u bi�u quy�t ch- ���c m� tr��c s# ch�ng 

ki�n c	a t�t c� nh�ng ng��i d# h.p. 

11. Thành viên ph�i tham d# ��y �	 các cu�c h.p H�i ��ng qu�n tr�. Thành viên 

���c 	y quy�n cho ng��i khác d# h.p và bi�u quy�t n�u ���c �a s� thành viên H�i 

��ng qu�n tr� ch�p thu�n. 

12. Ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr� ���c thông qua n�u ���c �a s� 

thành viên d# h.p tán thành; tr��ng h�p s� phi�u ngang nhau thì quy�t ��nh cu�i cùng 

thu�c v� phía có ý ki�n c	a Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr�. 

�i�u 31. Các ti,u ban thu�c H�i !.ng qu�n tr4 

1.  H�i ��ng qu�n tr� có th� thành l�p ti�u ban tr#c thu�c �� ph! trách v� chính 

sách phát tri�n, nhân s#, l��ng th��ng, ki�m toán n�i b�, qu�n lý r	i ro. S� l��ng 

thành viên c	a ti�u ban do H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh có t�i thi�u là 03 ng��i bao 

g�m thành viên c	a H�i ��ng qu�n tr� và thành viên bên ngoài. Các thành viên ��c l�p 

H�i ��ng qu�n tr�/thành viên H�i ��ng qu�n tr� không �i�u hành nên chi�m �a s� trong 

ti�u ban và m�t trong s� các thành viên này ���c b nhi�m làm Tr��ng ti�u ban theo 

quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�. Ho
t ��ng c	a ti�u ban ph�i tuân th	 theo quy ��nh 

c	a H�i ��ng qu�n tr�. Ngh� quy�t c	a ti�u ban ch- có hi�u l#c khi có �a s� thành viên 

tham d# và bi�u quy�t thông qua t
i cu�c h.p c	a ti�u ban. 

2.  Vi�c th#c thi quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�, ho�c c	a ti�u ban tr#c thu�c H�i 

��ng qu�n tr� ph�i phù h�p v�i các quy ��nh pháp lu�t hi�n hành và quy ��nh t
i �i�u 

l� công ty, Quy ch� n�i b� v� qu�n tr� công ty. 

�i�u 32. Ng%#i ph� trách qu�n tr4 công ty 

1. H�i ��ng qu�n tr� c	a Công ty ph�i b nhi�m ít nh�t 01 ng��i ph! trách qu�n tr� 

công ty �� h3 tr� công tác qu�n tr� công ty t
i doanh nghi�p. Ng��i ph! trách qu�n tr� 

công ty có th� kiêm nhi�m làm Th� ký công ty theo quy ��nh t
i kho�n 5 �i�u 156 

Lu�t Doanh nghi�p. 

2. Ng��i ph! trách qu�n tr� công ty không ���c ��ng th�i làm vi�c cho t ch�c 

ki�m toán ���c ch�p thu�n �ang th#c hi�n ki�m toán các báo cáo tài chính c	a Công 
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ty. 

3. Ng��i ph! trách qu�n tr� công ty có quy�n và ngh�a v! sau: 

a) T� v�n H�i ��ng qu�n tr� trong vi�c t ch�c h.p �
i h�i ��ng c �ông theo quy 

��nh và các công vi�c liên quan gi�a Công ty và c �ông; 

b) Chu�n b� các cu�c h.p H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát và �
i h�i ��ng c 

�ông theo yêu c�u c	a H�i ��ng qu�n tr� ho�c Ban ki�m soát; 

c) T� v�n v� th	 t!c c	a các cu�c h.p; 

d) Tham d# các cu�c h.p; 

�) T� v�n th	 t!c l�p các ngh� quy�t c	a H�i ��ng qu�n tr� phù h�p v�i quy ��nh 

c	a pháp lu�t; 

e) Cung c�p các thông tin tài chính, b�n sao biên b�n h.p H�i ��ng qu�n tr� và các 

thông tin khác cho thành viên H�i ��ng qu�n tr� và thành viên Ban ki�m soát; 

g) Giám sát và báo cáo H�i ��ng qu�n tr� v� ho
t ��ng công b� thông tin c	a Công 

ty;  

h) Là ��u m�i liên l
c v�i các bên có quy�n l�i liên quan; 

i) B�o m�t thông tin theo các quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� công ty; 

k) Các quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� công ty. 

VIII.  TNG GIÁM �&C VÀ NG��I �I�U HÀNH KHÁC  

�i�u 33. T( ch�c b� máy qu�n lý 

H� th�ng qu�n lý c	a Công ty ph�i ��m b�o b� máy qu�n lý ch�u trách nhi�m 

tr��c H�i ��ng qu�n tr� và ch�u s# giám sát, ch- �
o c	a H�i ��ng qu�n tr� trong công 

vi�c kinh doanh h&ng ngày c	a Công ty. Công ty có Tng giám ��c, các Phó Tng 

giám ��c, K� toán tr��ng và các ch�c danh qu�n lý khác do H�i ��ng qu�n tr� b 

nhi�m. Vi�c b nhi�m mi:n nhi�m, bãi nhi�m các ch�c danh nêu trên ph�i ���c thông 

qua b&ng ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

�i�u 34. Ng%#i !i�u hành Công ty 

1.  Ng��i �i�u hành Công ty bao g�m Tng giám ��c, Phó Tng giám ��c, K� toán 

tr��ng và ng��i �i�u hành khác theo quy ��nh c	a �i�u l� công ty. 

2.  Theo �� ngh� c	a Tng giám ��c và ���c s# ch�p thu�n c	a H�i ��ng qu�n tr�, 
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Công ty ���c tuy�n d!ng ng��i �i�u hành khác v�i s� l��ng và tiêu chu�n phù h�p 

v�i c� c�u và quy ch� qu�n lý c	a Công ty do H�i ��ng qu�n tr� quy ��nh. Ng��i �i�u 

hành doanh nghi�p ph�i có trách nhi�m �� h3 tr� Công ty �
t ���c các m!c tiêu �� ra 

trong ho
t ��ng và t ch�c. 

3. Tng giám ��c ���c tr� l��ng và th��ng. Ti�n l��ng và th��ng c	a Tng giám 

��c do H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh. 

4. Ti�n l��ng c	a ng��i �i�u hành ���c tính vào chi phí kinh doanh c	a Công ty 

theo quy ��nh c	a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, ���c th� hi�n thành m!c 

riêng trong báo cáo tài chính h&ng n�m c	a Công ty và ph�i báo cáo �
i h�i ��ng c 

�ông t
i cu�c h.p th��ng niên. 

�i�u 35. B' nhi!m, mi<n nhi!m, nhi!m v� và quy�n h	n c#a T'ng giám "&c 

1. H�i ��ng qu�n tr� b nhi�m 01 thành viên H�i ��ng qu�n tr� ho�c thuê ng��i 

khác làm Tng giám ��c. 

2. Tng giám ��c là ng��i �i�u hành công vi�c kinh doanh h%ng ngày c	a Công ty; 

ch�u s" giám sát c	a H�i ��ng qu�n tr�; ch�u trách nhi�m tr��c H�i ��ng qu�n tr� và 

tr��c pháp lu�t v� vi�c th"c hi�n quy�n, ngh�a v! ���c giao. 

3. Nhi�m k# c	a Tng giám ��c không quá 05 n�m và có th� ���c b nhi�m l
i 

v�i s� nhi�m k# không h
n ch�. Tng giám ��c ph�i �áp �ng các tiêu chu�n, �i�u ki�n 

theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� công ty. 

4. Tng giám ��c có các quy�n và ngh�a v! sau: 

a) Quy�t ��nh các v�n �� liên quan ��n công vi�c kinh doanh h%ng ngày c	a Công 

ty mà không thu�c th�m quy�n c	a H�i ��ng qu�n tr�; 

b) T ch�c th"c hi�n các ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�; 

c) T ch�c th"c hi�n k� ho
ch kinh doanh và ph��ng án ��u t� c	a Công ty; 

d) Ki�n ngh� ph��ng án c� c�u t ch�c, quy ch� qu�n lý n�i b� c	a Công ty; 

�) B nhi�m, mi9n nhi�m, bãi nhi�m các ch�c danh qu�n lý trong Công ty, tr� các 

ch�c danh thu�c th�m quy�n c	a H�i ��ng qu�n tr�; 

e) Quy�t ��nh ti�n l��ng và l�i ích khác ��i v�i ng��i lao ��ng trong Công ty, k� 

c� ng��i qu�n lý thu�c th�m quy�n b nhi�m c	a Tng giám ��c; 

g) Tuy�n d!ng lao ��ng; 
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h) Ki�n ngh� ph��ng án tr� c t�c ho�c x$ lý l2 trong kinh doanh; 

i) Quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t, �i�u l� công ty và ngh� 

quy�t, quy�t ��nh c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

5. H�i ��ng qu�n tr� có th� mi9n nhi�m Tng giám ��c khi �a s� thành viên H�i 

��ng qu�n tr� có quy�n bi�u quy�t d" h-p tán thành và b nhi�m Tng giám ��c m�i 

thay th�. 

IX.  BAN KI0M SOÁT 

�i�u 36. �ng c:, "� c: thành viên Ban ki+m soát (Ki+m soát viên) 

1.  Vi�c �ng c$, �� c$ thành viên Ban ki�m soát ���c th"c hi�n t��ng t" quy ��nh 

t
i kho�n 1, kho�n 2 �i�u 25 �i�u l� này. 

2.  Tr��ng h�p s� l��ng các �ng viên Ban ki�m soát thông qua �� c$ và �ng c$ 

không �	 s� l��ng c�n thi�t, Ban ki�m soát ���ng nhi�m có th� �� c$ thêm �ng viên 

ho�c t ch�c �� c$ theo quy ��nh t
i �i�u l� công ty, Quy ch� n�i b� v� qu�n tr� công 

ty và Quy ch� ho
t ��ng c	a Ban ki�m soát. Vi�c Ban ki�m soát ���ng nhi�m gi�i 

thi�u thêm �ng viên ph�i ���c công b� rõ ràng tr��c khi �
i h�i ��ng c �ông bi�u 

quy�t b�u thành viên Ban ki�m soát theo quy ��nh c	a pháp lu�t.  

�i�u 37. Thành ph(n Ban Ki+m soát 

1.  S� l��ng thành viên Ban ki�m soát c	a Công ty là 03 ng��i. Nhi�m k# c	a 

thành viên Ban ki�m soát không quá 05 n�m và có th� ���c b�u l
i v�i s� nhi�m k# 

không h
n ch�. 

2.  Thành viên Ban ki�m soát ph�i �áp �ng các tiêu chu�n và �i�u ki�n theo quy 

��nh t
i �i�u 169 Lu�t Doanh nghi�p và không thu�c các tr��ng h�p sau: 

a) Làm vi�c trong b� ph�n k� toán, tài chính c	a Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên c	a công ty ki�m toán ��c l�p th"c hi�n ki�m toán 

các báo cáo tài chính c	a công ty trong 03 n�m li�n tr��c �ó. 

3. Thành viên Ban Ki�m soát b� mi9n nhi�m trong các tr��ng h�p sau: 

a) Không còn �	 tiêu chu�n và �i�u ki�n làm thành viên Ban ki�m soát theo quy 

��nh t
i kho�n 2 �i�u này; 

b) Có ��n t� ch�c và ���c ch�p thu�n; 

c) Các tr��ng h�p khác theo quy ��nh t
i �i�u l� này. 
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4. Thành viên Ban ki�m soát b� bãi nhi�m trong các tr��ng h�p sau: 

a) Không hoàn thành nhi�m v!, công vi�c ���c phân công; 

b) Không th"c hi�n quy�n và ngh�a v! c	a mình trong 06 tháng liên t!c, tr� tr��ng 

h�p b�t kh� kháng; 

c) Vi ph
m nhi�u l�n, vi ph
m nghiêm tr-ng ngh�a v! c	a thành viên Ban ki�m 

soát theo quy ��nh c	a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty; 

d) Tr��ng h�p khác theo ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông. 

�i�u 38. Tr$�ng Ban ki+m soát 

1. Tr��ng Ban ki�m soát do Ban ki�m soát b�u trong s� các thành viên Ban ki�m 

soát; vi�c b�u, mi9n nhi�m, bãi nhi�m theo nguyên t+c �a s�. Ban ki�m soát ph�i có 

h�n m�t n$a s� thành viên th��ng trú � Vi�t Nam. Tr��ng Ban ki�m soát ph�i có b%ng 

t�t nghi�p �
i h-c tr� lên thu�c m�t trong các chuyên ngành kinh t�, tài chính, k� toán, 

ki�m toán, lu�t, qu�n tr� kinh doanh ho�c chuyên ngành có liên quan ��n ho
t ��ng 

kinh doanh c	a doanh nghi�p.  

2. Quy�n và ngh�a v! c	a Tr��ng Ban ki�m soát: 

a)  Tri�u t�p cu�c h-p Ban ki�m soát; 

b)  Yêu c�u H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c và ng��i �i�u hành khác cung c�p 

các thông tin liên quan �� báo cáo Ban ki�m soát; 

c)  L�p và ký báo cáo c	a Ban ki�m soát sau khi �ã tham kh�o ý ki�n c	a H�i ��ng 

qu�n tr� �� trình �
i h�i ��ng c �ông. 

�i�u 39. Quy�n và ngh5a v� c#a Ban ki+m soát 

Ban ki�m soát có các quy�n, ngh�a v! theo quy ��nh t
i �i�u 170 Lu�t Doanh 

nghi�p và các quy�n, ngh�a v! sau: 

1.  �� xu�t, ki�n ngh� �
i h�i ��ng c �ông phê duy�t danh sách t ch�c ki�m toán 

���c ch�p thu�n th"c hi�n ki�m toán Báo cáo tài chính c	a Công ty; quy�t ��nh t 

ch�c ki�m toán ���c ch�p thu�n th"c hi�n ki�m tra ho
t ��ng c	a Công ty, bãi mi9n 

ki�m toán viên ���c ch�p thu�n khi xét th�y c�n thi�t. 

2.  Ch�u trách nhi�m tr��c c �ông v� ho
t ��ng giám sát c	a mình. 

3.  Giám sát tình hình tài chính c	a Công ty, vi�c tuân th	 pháp lu�t trong ho
t 

��ng c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c, ng��i qu�n lý khác. 
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4.  ��m b�o ph�i h�p ho
t ��ng v�i H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c và c �ông. 

5.  Tr��ng h�p phát hi�n hành vi vi ph
m pháp lu�t ho�c vi ph
m �i�u l� công ty 

c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c và ng��i �i�u hành khác c	a doanh 

nghi�p, Ban ki�m soát ph�i thông báo b%ng v�n b�n cho H�i ��ng qu�n tr� trong vòng 

48 gi�, yêu c�u ng��i có hành vi vi ph
m ch�m d�t vi ph
m và có gi�i pháp kh+c ph!c 

h�u qu�. 

6.  Xây d"ng Quy ch� ho
t ��ng c	a Ban ki�m soát và trình �
i h�i ��ng c �ông 

thông qua.  

7.  Báo cáo t
i �
i h�i ��ng c �ông theo quy ��nh t
i �i�u 290 Ngh� ��nh s� 

155/2020/N�-CP ngày 31/12/2020 c	a Chính ph	 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� 

�i�u c	a Lu�t Ch�ng khoán. 

8.  Có quy�n ti�p c�n h� s�, tài li�u c	a Công ty l�u gi� t
i tr! s� chính, chi nhánh 

và ��a �i�m khác; có quy�n ��n ��a �i�m làm vi�c c	a ng��i qu�n lý và nhân viên c	a 

Công ty trong gi� làm vi�c. 

9.  Có quy�n yêu c�u H�i ��ng qu�n tr�, thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám 

��c và ng��i qu�n lý khác cung c�p ��y �	, chính xác, k�p th�i thông tin, tài li�u v� 

công tác qu�n lý, �i�u hành và ho
t ��ng kinh doanh c	a Công ty. 

10.  Các quy�n và ngh�a v! khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t và �i�u l� này. 

�i�u 40. Cu�c h6p c#a Ban ki+m soát 

1. Ban ki�m soát ph�i h-p ít nh�t 02 l�n trong m�t n�m, s� l��ng thành viên tham 

d" h-p ít nh�t là 2/3 s� thành viên Ban ki�m soát. Biên b�n h-p Ban ki�m soát ���c 

l�p chi ti�t và rõ ràng. Ng��i ghi biên b�n và các thành viên Ban ki�m soát tham d" 

h-p ph�i ký tên vào biên b�n cu�c h-p. Các biên b�n h-p c	a Ban ki�m soát ph�i ���c 

l�u gi� nh%m xác ��nh trách nhi�m c	a t�ng thành viên Ban ki�m soát. 

2. Ban ki�m soát có quy�n yêu c�u thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c 

và �
i di�n t ch�c ki�m toán ���c ch�p thu�n tham d" và tr� l�i các v�n �� c�n ���c 

làm rõ. 

�i�u 41. Ti�n l$1ng, thù lao, th$�ng và l,i ích khác c#a thành viên Ban ki+m 

soát 

Ti�n l��ng, thù lao, th��ng và l�i ích khác c	a thành viên Ban ki�m soát ���c 

th"c hi�n theo quy ��nh sau �ây: 
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1. Thành viên Ban ki�m soát ���c tr� ti�n l��ng, thù lao, th��ng và l�i ích khác 

theo quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông. �
i h�i ��ng c �ông quy�t ��nh tng m�c 

ti�n l��ng, thù lao, th��ng, l�i ích khác và ngân sách ho
t ��ng h%ng n�m c	a Ban 

ki�m soát. 

2. Thành viên Ban ki�m soát ���c thanh toán chi phí �n, �, �i l
i, chi phí s$ d!ng 

d�ch v! t� v�n ��c l�p v�i m�c h�p lý. Tng m�c thù lao và chi phí này không v��t 

quá tng ngân sách ho
t ��ng h%ng n�m c	a Ban ki�m soát �ã ���c �
i h�i ��ng c 

�ông ch�p thu�n, tr� tr��ng h�p �
i h�i ��ng c �ông có quy�t ��nh khác. 

3. Ti�n l��ng và chi phí ho
t ��ng c	a Ban ki�m soát ���c tính vào chi phí kinh 

doanh c	a Công ty theo quy ��nh c	a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, quy 

��nh khác c	a pháp lu�t có liên quan và ph�i ���c l�p thành m!c riêng trong báo cáo 

tài chính h%ng n�m c	a Công ty. 

X. TRÁCH NHI�M C�A THÀNH VIÊN H�I �4NG QU�N TR�, 
THÀNH VIÊN BAN KI0M SOÁT, TNG GIÁM �%C VÀ NG��I �I�U 
HÀNH KHÁC 

Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c và ng��i 

�i�u hành khác có trách nhi�m th"c hi�n các nhi�m v! c	a mình, k� c� nh�ng nhi�m 

v! v�i t� cách thành viên các ti�u ban c	a H�i ��ng qu�n tr�, m�t cách trung th"c, c�n 

tr-ng vì l�i ích c	a Công ty.  

�i�u 42. Trách nhi!m trung th�c và tránh các xung "�t v� quy�n l,i 

1.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c và 

ng��i qu�n lý khác ph�i công khai các l�i ích có liên quan theo quy ��nh c	a Lu�t 

Doanh nghi�p và các v�n b�n pháp lu�t liên quan. 

2.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i 

qu�n lý khác và nh�ng ng��i có liên quan c	a các thành viên này ch, ���c s$ d!ng 

nh�ng thông tin có ���c nh� ch�c v! c	a mình �� ph!c v! l�i ích c	a Công ty. 

3.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c và 

ng��i qu�n lý khác có ngh�a v! thông báo b%ng v�n b�n cho H�i ��ng qu�n tr�, Ban 

ki�m soát v� các giao d�ch gi�a Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty �
i 

chúng n+m quy�n ki�m soát trên 50% tr� lên v�n �i�u l� v�i chính ��i t��ng �ó ho�c 

v�i nh�ng ng��i có liên quan c	a ��i t��ng �ó theo quy ��nh c	a pháp lu�t. ��i v�i 
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các giao d�ch nêu trên do �
i h�i ��ng c �ông ho�c H�i ��ng qu�n tr� ch�p thu�n, 

Công ty ph�i th"c hi�n công b� thông tin v� các ngh� quy�t này theo quy ��nh c	a pháp 

lu�t ch�ng khoán v� công b� thông tin. 

4.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr� không ���c bi�u quy�t ��i v�i giao d�ch mang l
i 

l�i ích cho thành viên �ó ho�c ng��i có liên quan c	a thành viên �ó theo quy ��nh c	a 

Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty.  

5.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i 

qu�n lý khác và nh�ng ng��i có liên quan c	a các ��i t��ng này không ���c s$ d!ng 

ho�c ti�t l� cho ng��i khác các thông tin n�i b� �� th"c hi�n các giao d�ch có liên 

quan.  

6.  Giao d�ch gi�a Công ty v�i m�t ho�c nhi�u thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành 

viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i �i�u hành khác và các cá nhân, t ch�c có 

liên quan ��n các ��i t��ng này không b� vô hi�u trong các tr��ng h�p sau �ây: 

a) ��i v�i giao d�ch có giá tr� nh3 h�n ho�c b%ng 20% tng giá tr� tài s�n ���c ghi 

trong báo cáo tài chính g�n nh�t, nh�ng n�i dung quan tr-ng c	a h�p ��ng ho�c giao 

d�ch c5ng nh� các m�i quan h� và l�i ích c	a thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành 

viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i �i�u hành khác �ã ���c báo cáo H�i ��ng 

qu�n tr� và ���c H�i ��ng qu�n tr� thông qua b%ng �a s� phi�u tán thành c	a nh�ng 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� không có l�i ích liên quan; 

b) ��i v�i giao d�ch có giá tr� l�n h�n 20% ho�c giao d�ch d&n ��n giá tr� giao d�ch 

phát sinh trong vòng 12 tháng k� t� ngày th"c hi�n giao d�ch ��u tiên có giá tr� t� 20% 

tr� lên tng giá tr� tài s�n ���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t, nh�ng n�i dung 

quan tr-ng c	a giao d�ch này c5ng nh� m�i quan h� và l�i ích c	a thành viên H�i ��ng 

qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i �i�u hành khác �ã ���c 

công b� cho các c �ông và ���c �
i h�i ��ng c �ông thông qua b%ng phi�u bi�u 

quy�t c	a các c �ông không có l�i ích liên quan. 

�i�u 43. Trách nhi!m v� thi!t h	i và b-i th$)ng 

1.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c và 

ng��i �i�u hành khác vi ph
m ngh�a v!, trách nhi�m trung th"c và c�n tr-ng, không 

hoàn thành ngh�a v! c	a mình ph�i ch�u trách nhi�m v� nh�ng thi�t h
i do hành vi vi 
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ph
m c	a mình gây ra. 

2.  Công ty b�i th��ng cho nh�ng ng��i �ã, �ang ho�c có th� tr� thành m�t bên 

liên quan trong các v! khi�u n
i, ki�n, kh�i t� (bao g�m các v! vi�c dân s", hành chính 

và không ph�i là các v! ki�n do Công ty là ng��i kh�i ki�n) n�u ng��i �ó �ã ho�c 

�ang là thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c, ng��i 

�i�u hành khác, nhân viên ho�c �
i di�n ���c Công ty 	y quy�n �ã ho�c �ang th"c 

hi�n nhi�m v! theo 	y quy�n c	a Công ty, hành ��ng trung th"c, c�n tr-ng vì l�i ích 

c	a Công ty trên c� s� tuân th	 lu�t pháp và không có b%ng ch�ng xác nh�n r%ng ng��i 

�ó �ã vi ph
m trách nhi�m c	a mình. 

3.  Chi phí b�i th��ng bao g�m chi phí phán quy�t, các kho�n ti�n ph
t, các kho�n 

ph�i thanh toán phát sinh trong th"c t� (k� c� phí thuê lu�t s�) khi gi�i quy�t nh�ng v! 

vi�c này trong khuôn kh lu�t pháp cho phép. Công ty có th� mua b�o hi�m cho nh�ng 

ng��i này �� tránh nh�ng trách nhi�m b�i th��ng nêu trên. 

XI.  QUY�N TRA C�U S SÁCH VÀ H4 S. CÔNG TY  

�i�u 44. Quy�n tra c�u s' sách và h- s1 

1.  C �ông ph thông có quy�n tra c�u s sách và h� s�, c! th� nh� sau: 

a)  C �ông ph thông có quy�n xem xét, tra c�u và trích l!c thông tin v� tên và ��a 

ch, liên l
c trong danh sách c �ông có quy�n bi�u quy�t; yêu c�u s$a �i thông tin 

không chính xác c	a mình; xem xét, tra c�u, trích l!c ho�c sao ch!p �i�u l� công ty, 

biên b�n h-p �
i h�i ��ng c �ông và ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông;  

b)  C �ông ho�c nhóm c �ông s� h�u t� 05% tng s� c ph�n ph thông tr� lên 

ho�c có quy�n xem xét, tra c�u, trích l!c s biên b�n và ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a H�i 

��ng qu�n tr�, báo cáo tài chính gi�a n�m và h%ng n�m, báo cáo c	a Ban ki�m soát, 

h�p ��ng, giao d�ch ph�i thông qua H�i ��ng qu�n tr� và tài li�u khác, tr� tài li�u liên 

quan ��n bí m�t th��ng m
i, bí m�t kinh doanh c	a Công ty. 

2.  Tr��ng h�p �
i di�n ���c 	y quy�n c	a c �ông và nhóm c �ông yêu c�u tra 

c�u s sách và h� s� thì ph�i kèm theo gi�y 	y quy�n c	a c �ông và nhóm c �ông 

mà ng��i �ó �
i di�n ho�c b�n sao công ch�ng c	a gi�y 	y quy�n này. 

3.  Thành viên H�i ��ng qu�n tr�, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c và 
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ng��i �i�u hành khác có quy�n tra c�u s ��ng ký c �ông c	a Công ty, danh sách c 

�ông, s sách và h� s� khác c	a Công ty vì nh�ng m!c �ích liên quan t�i ch�c v! c	a 

mình v�i �i�u ki�n các thông tin này ph�i ���c b�o m�t. 

4.  Công ty ph�i l�u gi� �i�u l� này và nh�ng b�n s$a �i b sung �i�u l�, Gi�y 

ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p, các quy ch�, các tài li�u ch�ng minh quy�n s� h�u 

tài s�n, ngh� quy�t �
i h�i ��ng c �ông và H�i ��ng qu�n tr�, biên b�n h-p �
i h�i 

��ng c �ông và H�i ��ng qu�n tr�, các báo cáo c	a H�i ��ng qu�n tr�, các báo cáo c	a 

Ban ki�m soát, báo cáo tài chính n�m, s sách k� toán và các tài li�u khác theo quy 

��nh c	a pháp lu�t t
i tr! s� chính ho�c m�t n�i khác v�i �i�u ki�n là các c �ông và 

C� quan ��ng ký kinh doanh ���c thông báo v� ��a �i�m l�u tr� các tài li�u này. 

5.  �i�u l� công ty ph�i ���c công b� trên trang thông tin �i�n t$ c	a Công ty. 

XII.  CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG �OÀN  

�i�u 45. Công nhân viên và công "oàn 

1.  Tng giám ��c ph�i l�p k� ho
ch �� H�i ��ng qu�n tr� thông qua các v�n �� 

liên quan ��n vi�c tuy�n d!ng, cho ng��i lao ��ng ngh, vi�c, ti�n l��ng, b�o hi�m xã 

h�i, phúc l�i, khen th��ng và k6 lu�t ��i v�i ng��i lao ��ng và ng��i �i�u hành doanh 

nghi�p. 

2.  Tng giám ��c ph�i l�p k� ho
ch �� H�i ��ng qu�n tr� thông qua các v�n �� 

liên quan ��n quan h� c	a Công ty v�i các t ch�c công �oàn theo các chu�n m"c, 

thông l� và chính sách qu�n lý t�t nh�t, nh�ng thông l� và chính sách quy ��nh t
i 

�i�u l� này, các quy ch� c	a Công ty và quy ��nh pháp lu�t hi�n hành. 

XIII.  PHÂN PH%I L=I NHU�N  

�i�u 46. Phân ph&i l,i nhu�n 

1.  �
i h�i ��ng c �ông quy�t ��nh m�c chi tr� c t�c và hình th�c chi tr� c t�c 

hàng n�m t� l�i nhu�n ���c gi� l
i c	a Công ty. 

2.  Công ty không thanh toán lãi cho kho�n ti�n tr� c t�c hay kho�n ti�n chi tr� 

liên quan t�i m�t lo
i c phi�u. 

3.  H�i ��ng qu�n tr� có th� ki�n ngh� �
i h�i ��ng c �ông thông qua vi�c thanh 

toán toàn b� ho�c m�t ph�n c t�c b%ng c phi�u và H�i ��ng qu�n tr� là c� quan th"c 

thi quy�t ��nh này. 
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4.  Tr��ng h�p c t�c hay nh�ng kho�n ti�n khác liên quan t�i m�t lo
i c phi�u 

���c chi tr� b%ng ti�n m�t, Công ty ph�i chi tr� b%ng ti�n ��ng Vi�t Nam. Vi�c chi tr� 

có th� th"c hi�n tr"c ti�p ho�c thông qua các ngân hàng trên c� s� các thông tin chi ti�t 

v� tài kho�n ngân hàng do c �ông cung c�p. Tr��ng h�p Công ty �ã chuy�n kho�n 

theo �úng các thông tin chi ti�t v� ngân hàng do c �ông cung c�p mà c �ông �ó 

không nh�n ���c ti�n, Công ty không ph�i ch�u trách nhi�m v� kho�n ti�n Công ty �ã 

chuy�n cho c �ông này. Vi�c thanh toán c t�c ��i v�i các c phi�u niêm y�t/��ng ký 

giao d�ch t
i S� giao d�ch ch�ng khoán có th� ���c ti�n hành thông qua công ty ch�ng 

khoán ho�c Tng Công ty l�u ký và bù tr� ch�ng khoán Vi�t Nam. 

5.  C�n c� Lu�t Doanh nghi�p, Lu�t Ch�ng khoán, H�i ��ng qu�n tr� thông qua 

ngh� quy�t, quy�t ��nh xác ��nh m�t ngày c! th� �� ch�t danh sách c �ông. C�n c� 

theo ngày �ó, nh�ng ng��i ��ng ký v�i t� cách c �ông ho�c ng��i s� h�u các ch�ng 

khoán khác ���c quy�n nh�n c t�c b%ng ti�n m�t ho�c c phi�u, nh�n thông báo ho�c 

tài li�u khác. 

6.  Các v�n �� khác liên quan ��n phân ph�i l�i nhu�n ���c th"c hi�n theo quy 

��nh c	a pháp lu�t. 

XIV.  TÀI KHO�N NGÂN HÀNG, N�M TÀI CHÍNH VÀ CH> �� K> 

TOÁN 

�i�u 47. Tài kho�n ngân hàng 

1.  Công ty m� tài kho�n t
i các ngân hàng Vi�t Nam ho�c t
i các chi nhánh ngân 

hàng n��c ngoài ���c phép ho
t ��ng t
i Vi�t Nam. 

2.  Theo s" ch�p thu�n tr��c c	a c� quan có th�m quy�n, trong tr��ng h�p c�n 

thi�t, Công ty có th� m� tài kho�n ngân hàng � n��c ngoài theo các quy ��nh c	a pháp 

lu�t. 

3.  Công ty ti�n hành t�t c� các kho�n thanh toán và giao d�ch k� toán thông qua 

các tài kho�n ti�n Vi�t Nam ho�c ngo
i t� t
i các ngân hàng mà Công ty m� tài kho�n. 

�i�u 48. N�m tài chính 

N�m tài chính c	a Công ty b+t ��u t� ngày 01 tháng 01 h%ng n�m và k�t thúc vào 

ngày 31 tháng 12 h%ng n�m.  

�i�u 49. Ch* "� k* toán 

1.  Ch� �� k� toán Công ty s$ d!ng là ch� �� k� toán doanh nghi�p ho�c ch� �� k� 
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toán ��c thù ���c c� quan có th�m quy�n ban hành, ch�p thu�n. 

2.  Công ty l�p s sách k� toán b%ng ti�ng Vi�t và l�u gi� h� s� k� toán theo quy 

��nh pháp lu�t v� k� toán và pháp lu�t liên quan. Nh�ng h� s� này ph�i chính xác, c�p 

nh�t, có h� th�ng và ph�i �	 �� ch�ng minh và gi�i trình các giao d�ch c	a Công ty. 

3.  Công ty s$ d!ng ��n v� ti�n t� trong k� toán là ��ng Vi�t Nam. Tr��ng h�p 

Công ty có các nghi�p v! kinh t� phát sinh ch	 y�u b%ng m�t lo
i ngo
i t� thì ���c t" 

ch-n ngo
i t� �ó làm ��n v� ti�n t� trong k� toán, ch�u trách nhi�m v� l"a ch-n �ó 

tr��c pháp lu�t và thông báo cho c� quan qu�n lý thu� tr"c ti�p. 

XV.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TH��NG NIÊN VÀ TRÁCH 

NHI�M CÔNG B% THÔNG TIN 

�i�u 50. Báo cáo tài chính n�m, bán niên và quý 

1.  Công ty ph�i l�p báo cáo tài chính n�m và báo cáo tài chính n�m ph�i ���c 

ki�m toán theo quy ��nh c	a pháp lu�t. Công ty công b� báo cáo tài chính n�m �ã ���c 

ki�m toán theo quy ��nh c	a pháp lu�t v� công b� thông tin trên th� tr��ng ch�ng 

khoán và n�p cho c� quan nhà n��c có th�m quy�n. 

2.  Báo cáo tài chính n�m ph�i bao g�m ��y �	 các báo cáo, ph! l!c, thuy�t minh 

theo quy ��nh pháp lu�t v� k� toán doanh nghi�p. Báo cáo tài chính n�m ph�i ph�n ánh 

m�t cách trung th"c và khách quan tình hình ho
t ��ng c	a Công ty. 

3.  Công ty ph�i l�p và công b� các báo cáo tài chính bán niên �ã soát xét và báo 

cáo tài chính quý theo quy ��nh pháp lu�t v� công b� thông tin trên th� tr��ng ch�ng 

khoán và n�p cho c� quan nhà n��c có th�m quy�n. 

�i�u 51. Báo cáo th$)ng niên 

Công ty ph�i l�p và công b� Báo cáo th��ng niên theo các quy ��nh c	a pháp lu�t 

v� ch�ng khoán và th� tr��ng ch�ng khoán. 

XVI.  KI0M TOÁN CÔNG TY  

�i�u 52. Ki+m toán 

1.  �
i h�i ��ng c �ông ch, ��nh m�t công ty ki�m toán ��c l�p ho�c thông qua 

danh sách các công ty ki�m toán ��c l�p và 	y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh 

l"a ch-n m�t trong s� các ��n v� này ti�n hành ki�m toán báo cáo tài chính c	a Công 
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ty cho n�m tài chính ti�p theo d"a trên nh�ng �i�u kho�n và �i�u ki�n th3a thu�n v�i 

H�i ��ng qu�n tr�.  

2.  Báo cáo ki�m toán ���c �ính kèm báo cáo tài chính n�m c	a Công ty. 

3.  Ki�m toán viên ��c l�p th"c hi�n vi�c ki�m toán báo cáo tài chính c	a Công ty 

���c tham d" các cu�c h-p �
i h�i ��ng c �ông và ���c quy�n nh�n các thông báo 

và các thông tin khác liên quan ��n cu�c h-p �
i h�i ��ng c �ông và ���c phát bi�u 

ý ki�n t
i �
i h�i v� các v�n �� có liên quan ��n vi�c ki�m toán báo cáo tài chính c	a 

Công ty. 

XVII.  D/U C�A DOANH NGHI�P  

�i�u 53. D2u c#a doanh nghi!p 

1.  D�u bao g�m d�u ���c làm t
i c� s� kh+c d�u ho�c d�u d��i hình th�c ch� ký 

s� theo quy ��nh c	a pháp lu�t v� giao d�ch �i�n t$. 

2.  H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh lo
i d�u, s� l��ng, hình th�c và n�i dung d�u c	a 

Công ty, chi nhánh, v�n phòng �
i di�n c	a Công ty (n�u có). 

3.  H�i ��ng qu�n tr�, Tng giám ��c s$ d!ng và qu�n lý d�u theo quy ��nh c	a 

pháp lu�t hi�n hành. 

XVIII.  GI�I TH0 CÔNG TY 

�i�u 54. Gi�i th+ công ty 

1.  Công ty có th� b� gi�i th� trong nh�ng tr��ng h�p sau: 

a) K�t thúc th�i h
n ho
t ��ng �ã ghi trong �i�u l� công ty mà không có quy�t 

��nh gia h
n; 

b) Theo ngh� quy�t, quy�t ��nh c	a �
i h�i ��ng c �ông; 

c) B� thu h�i Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p, tr� tr��ng h�p Lu�t Qu�n lý 

thu� có quy ��nh khác; 

d) Các tr��ng h�p khác theo quy ��nh c	a pháp lu�t. 

2.  Vi�c gi�i th� Công ty tr��c th�i h
n (k� c� th�i h
n �ã gia h
n) do �
i h�i ��ng 

c �ông quy�t ��nh, H�i ��ng qu�n tr� th"c hi�n. Quy�t ��nh gi�i th� này ph�i ���c 

thông báo ho�c ph�i ���c ch�p thu�n b�i c� quan có th�m quy�n (n�u b+t bu�c) theo 

quy ��nh. 

�i�u 55. Gia h	n ho	t "�ng 
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1.  H�i ��ng qu�n tr� tri�u t�p h-p �
i h�i ��ng c �ông ít nh�t 7 tháng tr��c khi 

k�t thúc th�i h
n ho
t ��ng �� c �ông có th� bi�u quy�t v� vi�c gia h
n ho
t ��ng c	a 

Công ty theo �� ngh� c	a H�i ��ng qu�n tr�. 

2.  Th�i h
n ho
t ��ng ���c gia h
n khi có s� c �ông �
i di�n t� 65% tr� lên tng 

s� phi�u bi�u quy�t c	a t�t c� c �ông d" h-p �
i h�i ��ng c �ông tán thành. 

�i�u 56. Thanh lý 

1.  T�i thi�u 06 tháng tr��c khi k�t thúc th�i h
n ho
t ��ng c	a Công ty ho�c sau 

khi có quy�t ��nh gi�i th� Công ty, H�i ��ng qu�n tr� ph�i thành l�p Ban thanh lý g�m 

03 thành viên, trong �ó 02 thành viên do �
i h�i ��ng c �ông ch, ��nh và 01 thành 

viên do H�i ��ng qu�n tr� ch, ��nh t� 01 công ty ki�m toán ��c l�p. Ban thanh lý chu�n 

b� các quy ch� ho
t ��ng c	a mình. Các thành viên c	a Ban thanh lý có th� ���c l"a 

ch-n trong s� nhân viên c	a Công ty ho�c chuyên gia ��c l�p. T�t c� các chi phí liên 

quan ��n thanh lý ���c Công ty �u tiên thanh toán tr��c các kho�n n� khác c	a Công 

ty. 

2.  Ban thanh lý có trách nhi�m báo cáo cho C� quan ��ng ký kinh doanh v� ngày 
thành l�p và ngày b+t ��u ho
t ��ng. K� t� th�i �i�m �ó, Ban thanh lý thay m�t Công 
ty trong t�t c� các công vi�c liên quan ��n thanh lý Công ty tr��c Tòa án và các c� 
quan hành chính. 

3.  Ti�n thu ���c t� vi�c thanh lý ���c thanh toán theo th� t" sau: 
a) Các chi phí thanh lý; 
b) Các kho�n n� l��ng, tr� c�p thôi vi�c, b�o hi�m xã h�i và các quy�n l�i khác 

c	a ng��i lao ��ng theo th3a ��c lao ��ng t�p th� và h�p ��ng lao ��ng �ã ký k�t; 
c) N� thu�; 
d) Các kho�n n� khác c	a Công ty; 
�) Ph�n còn l
i sau khi �ã thanh toán t�t c� các kho�n n� t� m!c (a) ��n (d) trên 

�ây ���c chia cho các c �ông. Các c ph�n �u �ãi ���c �u tiên thanh toán tr��c. 

XIX.  GI�I QUY>T TRANH CH/P N�I B�  

�i�u 57. Gi�i quy*t tranh ch2p n�i b� 

1.  Tr��ng h�p phát sinh tranh ch�p, khi�u n
i liên quan t�i ho
t ��ng c	a Công ty, 
quy�n và ngh�a v! c	a các c �ông theo quy ��nh t
i Lu�t Doanh nghi�p, �i�u l� công 
ty, các quy ��nh pháp lu�t khác ho�c th3a thu�n gi�a: 

a) C �ông v�i Công ty; 
b) C �ông v�i H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki�m soát, Tng giám ��c hay ng��i �i�u 
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hành khác; 

Các bên liên quan c� g+ng gi�i quy�t tranh ch�p �ó thông qua th��ng l��ng và hòa 
gi�i. Tr� tr��ng h�p tranh ch�p liên quan t�i H�i ��ng qu�n tr� ho�c Ch	 t�ch H�i 
��ng qu�n tr�, Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr� ch	 trì vi�c gi�i quy�t tranh ch�p và yêu c�u 
t�ng bên trình bày các thông tin liên quan ��n tranh ch�p trong vòng 30 ngày làm vi�c k� 
t� ngày tranh ch�p phát sinh. Tr��ng h�p tranh ch�p liên quan t�i H�i ��ng qu�n tr� hay 
Ch	 t�ch H�i ��ng qu�n tr�, b�t c� bên nào c5ng có th� yêu c�u H�i ��ng qu�n tr� ch, ��nh 
m�t chuyên gia ��c l�p làm trung gian hòa gi�i cho quá trình gi�i quy�t tranh ch�p. 

2.  Tr��ng h�p không �
t ���c quy�t ��nh hòa gi�i trong vòng 06 tu�n t� khi b+t 

��u quá trình hòa gi�i ho�c n�u quy�t ��nh c	a trung gian hoà gi�i không ���c các bên 

ch�p nh�n, m�t bên có th� ��a tranh ch�p �ó ra Tr-ng tài ho�c Tòa án. 

3.  Các bên t" ch�u chi phí có liên quan t�i th	 t!c th��ng l��ng và hoà gi�i. Vi�c 

thanh toán các chi phí c	a Tòa án ���c th"c hi�n theo phán quy�t c	a Tòa án. 

XX.  B SUNG VÀ S?A �I �I�U L�  

�i�u 58. �i�u l! công ty 

1.  Vi�c s$a �i, b sung �i�u l� này ph�i ���c �
i h�i ��ng c �ông xem xét, 

quy�t ��nh. 

2.  Tr��ng h�p pháp lu�t có quy ��nh liên quan ��n ho
t ��ng c	a Công ty ch�a 

���c �� c�p trong b�n �i�u l� này ho�c tr��ng h�p có quy ��nh pháp lu�t m�i khác 

v�i �i�u kho�n trong �i�u l� này thì áp d!ng nh�ng quy ��nh �ó �� �i�u ch,nh ho
t 

��ng c	a Công ty. 

XXI.  NGÀY HI�U L
C  

�i�u 59. Ngày hi!u l�c 

1.  B�n �i�u l� này g�m 21 m!c, 59 �i�u ���c �
i h�i ��ng c �ông Công ty c 

ph�n T�p �oàn HAPACO nh�t trí thông qua ngày 08 tháng 5 n�m 2021 t
i �
i h�i 

��ng c �ông th��ng niên 2021 và cùng ch�p thu�n hi�u l"c toàn v�n c	a �i�u l� này. 

2.  �i�u l� ���c l�p thành 05 b�n, có giá tr� nh� nhau và ph�i ���c l�u gi� t
i tr! 

s� chính c	a Công ty. 

3.  �i�u l� này là duy nh�t và chính th�c c	a Công ty. 

4.  Các b�n sao ho�c trích l!c �i�u l� công ty có giá tr� khi có ch� ký c	a Ch	 t�ch 

H�i ��ng qu�n tr� ho�c t�i thi�u 1/2 tng s� thành viên H�i ��ng qu�n tr�. 
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Ch� ký c#a ng$)i "	i di!n theo pháp lu�t c#a Công ty 
 



 
 

CÔNG TY CP  
T�P �OÀN HAPACO  

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T	 do - H
nh phúc 

 
H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

QUY CH� HO�T ��NG C�A H�I �NG QU�N TR� 

 

C�n c� Lu�t Ch�ng khoán ngày 26 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p ngày 17 tháng 6 n�m 2020;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a Chính ph
 quy ��nh 

chi ti�t thi hành m�t s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

C�n c� Thông t� s� 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a B� tr��ng B� Tài 

chính h��ng d�n m�t s� �iu v qu�n tr� công ty áp d�ng ��i v�i công ty ��i chúng t�i Ngh� ��nh 

s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a Chính ph
 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t 

s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

C�n c� 	iu l� Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO 

C�n c� Ngh� quy�t 	�i h�i ��ng c� �ông s� 05/2021/NQ-	H	C	 ngày 08 tháng 5 n�m 

2021 

H�i ��ng qu�n tr� ban hành Quy ch� ho�t ��ng c
a H�i ��ng qu�n tr� Công ty c� ph�n T�p 

�oàn HAPACO 

Quy ch� ho�t ��ng c
a H�i ��ng qu�n tr� Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO bao g�m 

các n�i dung sau: 

 

Ch��ng I 

QUY ��NH CHUNG 

 

�i�u 1. Ph
m vi �i�u ch�nh và ��i t��ng áp d�ng 

1. Ph�m vi �i�u ch�nh: Quy ch� ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
 quy �
nh c� c�u t 

ch�c nhân s�, nguyên t�c ho�t ��ng, quy�n h�n, ngh�a v� c�a H�i ��ng qu	n tr
 và các thành 

viên H�i ��ng qu	n tr
 nh�m ho�t ��ng theo quy �
nh t�i Lu�t Doanh nghi�p, �i�u l� công ty 

và các quy �
nh khác c�a pháp lu�t có liên quan. 

2. ��i t��ng áp d�ng: Quy ch� này ���c áp d�ng cho H�i ��ng qu	n tr
, các thành viên H�i 

��ng qu	n tr
. 

�i�u 2. Nguyên t�c ho
t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr� 

1. H�i ��ng qu	n tr
 làm vi�c theo nguyên t�c t�p th�. Các thành viên c�a H�i ��ng qu	n tr
 

ch
u trách nhi�m cá nhân v� ph�n vi�c c�a mình và cùng ch
u trách nhi�m tr��c ��i h�i ��ng c 
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�ông, tr��c pháp lu�t v� các ngh
 quy�t, quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
 ��i v�i s� phát tri�n 

c�a Công ty. 

2. H�i ��ng qu	n tr
 giao trách nhi�m cho Giám ��c (Tng giám ��c) t ch�c �i�u hành 

th�c hi�n các ngh
 quy�t, quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

 

Ch��ng II 

THÀNH VIÊN H�I �NG QU�N TR� 

 

�i�u 3. Quy�n và ngh�a v� c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có ��y �� các quy�n theo quy �
nh c�a Lu�t Ch�ng khoán, 

pháp lu�t liên quan và �i�u l� công ty, trong �ó có quy�n ���c cung c�p các thông tin, tài li�u v� 

tình hình tài chính, ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty và c�a các ��n v
 trong Công ty. 

2. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có ngh�a v� theo quy �
nh t�i �i�u l� công ty và các ngh�a 

v� sau:  

a) Th�c hi�n các nhi�m v� c�a mình m�t cách trung th�c, c�n tr�ng vì l�i ích cao nh�t c�a 

c �ông và c�a Công ty;  

b) Tham d� ��y �� các cu�c h�p c�a H�i ��ng qu	n tr
 và có ý ki�n v� các v�n �� ���c ��a 

ra th	o lu�n;  

c) Báo cáo k
p th�i, ��y �� v�i H�i ��ng qu	n tr
 các kho	n thù lao nh�n ���c t! các công 

ty con, công ty liên k�t và các t ch�c khác; 

d) Báo cáo H�i ��ng qu	n tr
 t�i cu�c h�p g�n nh�t các giao d
ch gi"a Công ty, công ty con, 

công ty khác do Công ty n�m quy�n ki�m soát trên 50% tr# lên v�n �i�u l� v�i thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 và nh"ng ng��i có liên quan c�a thành viên �ó; giao d
ch gi"a Công ty v�i công ty 

trong �ó thành viên H�i ��ng qu	n tr
 là thành viên sáng l�p ho$c là ng��i qu	n lý doanh nghi�p 

trong th�i gian 03 n%m g�n nh�t tr��c th�i �i�m giao d
ch; 

�) Th�c hi�n công b� thông tin khi th�c hi�n giao d
ch c phi�u c�a Công ty theo quy �
nh 

c�a pháp lu�t. 

3. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p c�a công ty niêm y�t ph	i l�p báo cáo �ánh giá v� 

ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

�i�u 4. Quy�n ���c cung c�p thông tin c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có quy�n yêu c�u Giám ��c (Tng giám ��c), Phó giám 

��c (Phó Tng giám ��c), ng��i qu	n lý khác trong Công ty cung c�p thông tin, tài li�u v� tình 

hình tài chính, ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty và c�a ��n v
 trong Công ty. 



 
 

2. Ng��i qu	n lý ���c yêu c�u ph	i cung c�p k
p th�i, ��y �� và chính xác thông tin, tài 

li�u theo yêu c�u c�a thành viên H�i ��ng qu	n tr
. Trình t�, th� t�c yêu c�u và cung c�p thông 

tin do �i�u l� công ty quy �
nh. 

�i�u 5. Nhi�m k! và s� l��ng thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. H�i ��ng qu	n tr
 có ít nh�t 07 thành viên. �i�u l� công ty quy �
nh c� th� s� l��ng 

thành viên H�i ��ng qu	n tr
. 

2. Nhi�m k& c�a thành viên H�i ��ng qu	n tr
 không quá 05 n%m và có th� ���c b�u l�i v�i 

s� nhi�m k& không h�n ch�. M�t cá nhân ch� ���c b�u làm thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p 

c�a m�t công ty không quá 02 nhi�m k& liên t�c. 

3. Tr��ng h�p t�t c	 thành viên H�i ��ng qu	n tr
 cùng k�t thúc nhi�m k& thì các thành 

viên �ó ti�p t�c là thành viên H�i ��ng qu	n tr
 cho ��n khi có thành viên m�i ���c b�u thay th� 

và ti�p qu	n công vi�c, tr! tr��ng h�p �i�u l� công ty có quy �
nh khác. 

4. �i�u l� công ty quy �
nh c� th� s� l��ng, quy�n, ngh�a v�, cách th�c t ch�c và ph�i h�p 

ho�t ��ng c�a các thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p. 

�i�u 6. Tiêu chu"n và �i�u ki�n thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ph	i �áp �ng các tiêu chu�n và �i�u ki�n sau �ây: 

a) Không thu�c ��i t��ng quy �
nh t�i kho	n 2 �i�u 17 Lu�t Doanh nghi�p; 

b) Có trình �� chuyên môn, kinh nghi�m trong qu	n tr
 kinh doanh ho$c trong l�nh v�c, 

ngành, ngh� kinh doanh c�a Công ty và không nh�t thi�t ph	i là c �ông c�a Công ty, tr! tr��ng 

h�p �i�u l� công ty có quy �
nh khác; 

c) Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 Công ty có th� ��ng th�i là thành viên H�i ��ng qu	n tr
 

c�a công ty khác; 

d) ��i v�i doanh nghi�p nhà n��c theo quy �
nh t�i �i�m b kho	n 1 �i�u 88 Lu�t Doanh 

nghi�p và công ty con c�a doanh nghi�p nhà n��c theo quy �
nh t�i kho	n 1 �i�u 88 Lu�t 

Doanh nghi�p thì thành viên H�i ��ng qu	n tr
 không ���c là ng��i có quan h� gia �ình c�a 

Giám ��c (Tng giám ��c) và ng��i qu	n lý khác c�a công ty; c�a ng��i qu	n lý, ng��i có th�m 

quy�n b nhi�m ng��i qu	n lý công ty m'; 

�) Tiêu chu�n và �i�u ki�n khác theo �i�u l� công ty. 

2. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ��c l�p theo quy �
nh t�i �i�m b kho	n 1 �i�u 137 Lu�t 

Doanh nghi�p ph	i �áp �ng các tiêu chu�n và �i�u ki�n sau �ây: 

a) Không ph	i là ng��i �ang làm vi�c cho Công ty, công ty m' ho$c công ty con c�a Công 

ty; không ph	i là ng��i �ã t!ng làm vi�c cho Công ty, công ty m' ho$c công ty con c�a Công ty 

ít nh�t trong 03 n%m li�n tr��c �ó; 

b) Không ph	i là ng��i �ang h�#ng l��ng, thù lao t! công ty, tr! các kho	n ph� c�p mà 

thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c h�#ng theo quy �
nh; 
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c) Không ph	i là ng��i có v� ho$c ch�ng, b� �(, b� nuôi, m' �(, m' nuôi, con �(, con nuôi, 

anh ru�t, ch
 ru�t, em ru�t là c �ông l�n c�a Công ty; là ng��i qu	n lý c�a Công ty ho$c công 

ty con c�a Công ty; 

d) Không ph	i là ng��i tr�c ti�p ho$c gián ti�p s# h"u ít nh�t 01% tng s� c ph�n có 

quy�n bi�u quy�t c�a Công ty; 

�) Không ph	i là ng��i �ã t!ng làm thành viên H�i ��ng qu	n tr
, Ban ki�m soát c�a Công 

ty ít nh�t trong 05 n%m li�n tr��c �ó, tr! tr��ng h�p ���c b nhi�m liên t�c 02 nhi�m k&; 

e) Tiêu chu�n và �i�u ki�n khác theo �i�u l� công ty. 

3. Thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
 ph	i thông báo v�i H�i ��ng qu	n tr
 v� vi�c không 

còn �áp �ng �� các tiêu chu�n và �i�u ki�n quy �
nh t�i kho	n 2 �i�u này và ���ng nhiên không 

còn là thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
 k� t! ngày không �áp �ng �� các tiêu chu�n và �i�u 

ki�n. H�i ��ng qu	n tr
 ph	i thông báo tr��ng h�p thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
 không 

còn �áp �ng �� các tiêu chu�n và �i�u ki�n t�i cu�c h�p ��i h�i ��ng c �ông g�n nh�t ho$c 

tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông �� b�u b sung ho$c thay th� thành viên ��c l�p H�i ��ng 

qu	n tr
 trong th�i h�n 06 tháng k� t! ngày nh�n ���c thông báo c�a thành viên ��c l�p H�i 

��ng qu	n tr
 có liên quan. 

�i�u 7. Ch� t�ch H�i ��ng qu�n tr� 

1. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 do H�i ��ng qu	n tr
 b�u, mi)n nhi�m, bãi nhi�m trong s� các 

thành viên H�i ��ng qu	n tr
. 

2. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 Công ty không ���c kiêm Giám ��c (Tng giám ��c). 

3. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 có quy�n và ngh�a v� sau �ây: 

a) L�p ch��ng trình, k� ho�ch ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
; 

b) Chu�n b
 ch��ng trình, n�i dung, tài li�u ph�c v� cu�c h�p; tri�u t�p, ch� trì và làm ch� 

t�a cu�c h�p H�i ��ng qu	n tr
; 

c) T ch�c vi�c thông qua ngh
 quy�t, quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
;  

d) Giám sát quá trình t ch�c th�c hi�n các ngh
 quy�t, quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
; 

�) Ch� t�a cu�c h�p ��i h�i ��ng c �ông; 

e) Quy�n và ngh�a v� khác theo quy �
nh c�a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty. 

4. Tr��ng h�p Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 có ��n t! ch�c ho$c b
 bãi mi)n, H�i ��ng qu	n 

tr
 ph	i b�u ng��i thay th� trong th�i h�n 10 ngày k� t! ngày nh�n ��n t! ch�c ho$c b
 bãi mi)n. 

Tr��ng h�p Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 v�ng m$t ho$c không th� th�c hi�n ���c nhi�m v� c�a 

mình thì ph	i �y quy�n b�ng v%n b	n cho m�t thành viên khác th�c hi�n quy�n và ngh�a v� c�a 



 
 

Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 theo nguyên t�c quy �
nh t�i �i�u l� công ty. Tr��ng h�p không có 

ng��i ���c �y quy�n ho$c Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ch�t, m�t tích, b
 t�m giam, �ang ch�p 

hành hình ph�t tù, �ang ch�p hành bi�n pháp x* lý hành chính t�i c� s# cai nghi�n b�t bu�c, c� 

s# giáo d�c b�t bu�c, tr�n kh+i n�i c� trú, b
 h�n ch� ho$c m�t n%ng l�c hành vi dân s�, có khó 

kh%n trong nh�n th�c, làm ch� hành vi, b
 Tòa án c�m �	m nhi�m ch�c v�, c�m hành ngh� ho$c 

làm công vi�c nh�t �
nh thì các thành viên còn l�i b�u m�t ng��i trong s� các thành viên gi" 

ch�c Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 theo nguyên t�c �a s� thành viên còn l�i tán thành cho ��n khi 

có quy�t �
nh m�i c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

5. Khi xét th�y c�n thi�t, H�i ��ng qu	n tr
 quy�t �
nh b nhi�m th� ký công ty. Th� ký công ty 

có quy�n và ngh�a v� sau �ây: 

a) H, tr� t ch�c tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông, H�i ��ng qu	n tr
; ghi chép các biên 

b	n h�p; 

b) H, tr� thành viên H�i ��ng qu	n tr
 trong vi�c th�c hi�n quy�n và ngh�a v� ���c giao; 

c) H, tr� H�i ��ng qu	n tr
 trong áp d�ng và th�c hi�n nguyên t�c qu	n tr
 công ty; 

d) H, tr� Công ty trong xây d�ng quan h� c �ông và b	o v� quy�n, l�i ích h�p pháp c�a c 

�ông; vi�c tuân th� ngh�a v� cung c�p thông tin, công khai hóa thông tin và th� t�c hành chính; 

�) Quy�n và ngh�a v� khác theo quy �
nh t�i �i�u l� công ty. 

�i�u 8. Mi#n nhi�m, bãi nhi�m, thay th$ và b% sung thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. ��i h�i ��ng c �ông mi)n nhi�m thành viên H�i ��ng qu	n tr
 trong tr��ng h�p sau 

�ây: 

a) Không có �� tiêu chu�n và �i�u ki�n theo quy �
nh t�i �i�u 155 Lu�t Doanh nghi�p; 

b) Có ��n t! ch�c và ���c ch�p thu�n; 

c) Tr��ng h�p khác quy �
nh t�i �i�u l� công ty. 

2. ��i h�i ��ng c �ông bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu	n tr
 trong tr��ng h�p sau �ây: 

a) Không tham gia các ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
 trong 06 tháng liên t�c, tr! tr��ng 

h�p b�t kh	 kháng; 

b) Tr��ng h�p khác quy �
nh t�i �i�u l� công ty. 

3. Khi xét th�y c�n thi�t, ��i h�i ��ng c �ông quy�t �
nh thay th� thành viên H�i ��ng 

qu	n tr
; mi)n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ngoài tr��ng h�p quy �
nh t�i 

kho	n 1 và kho	n 2 �i�u này. 

4. H�i ��ng qu	n tr
 ph	i tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông �� b�u b sung thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 trong tr��ng h�p sau �ây: 
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a) S� thành viên H�i ��ng qu	n tr
 b
 gi	m quá m�t ph�n ba so v�i s� quy �
nh t�i �i�u l� 

công ty. Tr��ng h�p này, H�i ��ng qu	n tr
 ph	i tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông trong th�i 

h�n 60 ngày k� t! ngày s� thành viên b
 gi	m quá m�t ph�n ba; 

b) S� l��ng thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
 gi	m xu�ng, không b	o �	m t- l� theo 

quy �
nh t�i �i�m b kho	n 1 �i�u 137 Lu�t doanh nghi�p; 

c) Tr! tr��ng h�p quy �
nh t�i �i�m a và �i�m b kho	n này, ��i h�i ��ng c �ông b�u 

thành viên m�i thay th� thành viên H�i ��ng qu	n tr
 �ã b
 mi)n nhi�m, bãi nhi�m t�i cu�c h�p 

g�n nh�t. 

�i�u 9. Cách th&c b'u, mi#n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. C �ông ho$c nhóm c �ông s# h"u t! 10% tng s� c ph�n ph thông tr# lên có quy�n 

�� c* ng��i vào H�i ��ng qu	n tr
. Vi�c �� c* ng��i vào H�i ��ng qu	n tr
 th�c hi�n nh� sau: 

a) Các c �ông ph thông h�p thành nhóm �� �� c* ng��i vào H�i ��ng qu	n tr
 ph	i thông 

báo v� vi�c h�p nhóm cho các c �ông d� h�p bi�t tr��c khi khai m�c ��i h�i ��ng c �ông; 

b) C%n c� s� l��ng thành viên H�i ��ng qu	n tr
, c �ông ho$c nhóm c �ông quy �
nh t�i 

kho	n này ���c quy�n �� c* m�t ho$c m�t s� ng��i theo quy�t �
nh c�a ��i h�i ��ng c �ông 

làm �ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
. Tr��ng h�p s� �ng c* viên ���c c �ông ho$c nhóm c 

�ông �� c* th�p h�n s� �ng c* viên mà h� ���c quy�n �� c* theo quy�t �
nh c�a ��i h�i ��ng 

c �ông thì s� �ng c* viên còn l�i do H�i ��ng qu	n tr
 và các c �ông khác �� c*. 

2. Tr��ng h�p s� l��ng �ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
 thông qua �� c* và �ng c* v.n 

không �� s� l��ng c�n thi�t theo quy �
nh t�i kho	n 5 �i�u 115 Lu�t Doanh nghi�p, H�i ��ng 

qu	n tr
 ���ng nhi�m gi�i thi�u thêm �ng c* viên ho$c t ch�c �� c* theo quy �
nh t�i �i�u l� 

công ty, Quy ch� n�i b� v� qu	n tr
 công ty và Quy ch� ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
. Vi�c 

H�i ��ng qu	n tr
 ���ng nhi�m gi�i thi�u thêm �ng c* viên ph	i ���c công b� rõ ràng tr��c khi 

��i h�i ��ng c �ông bi�u quy�t b�u thành viên H�i ��ng qu	n tr
 theo quy �
nh c�a pháp lu�t. 

3. Vi�c bi�u quy�t b�u thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ph	i th�c hi�n theo ph��ng th�c b�u 

d�n phi�u, theo �ó m,i c �ông có tng s� phi�u bi�u quy�t t��ng �ng v�i tng s� c ph�n s# 

h"u nhân v�i s� thành viên ���c b�u c�a H�i ��ng qu	n tr
 và c �ông có quy�n d�n h�t ho$c 

m�t ph�n tng s� phi�u b�u c�a mình cho m�t ho$c m�t s� �ng c* viên. Ng��i trúng c* thành 

viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c xác �
nh theo s� phi�u b�u tính t! cao xu�ng th�p, b�t ��u t! �ng 

c* viên có s� phi�u b�u cao nh�t cho ��n khi �� s� thành viên quy �
nh t�i �i�u l� công ty. 

Tr��ng h�p có t! 02 �ng c* viên tr# lên ��t cùng s� phi�u b�u nh� nhau cho thành viên cu�i 

cùng c�a H�i ��ng qu	n tr
 thì s/ ti�n hành b�u l�i trong s� các �ng c* viên có s� phi�u b�u 

ngang nhau ho$c l�a ch�n theo tiêu chí quy ch� b�u c* ho$c �i�u l� công ty. 



 
 

4. Vi�c b�u, mi)n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu	n tr
 do ��i h�i ��ng c �ông 

quy�t �
nh theo nguyên t�c b+ phi�u. 

�i�u 10. Thông báo v� b'u, mi#n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Tr��ng h�p �ã xác �
nh ���c �ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
, Công ty ph	i công b� 

thông tin liên quan ��n các �ng c* viên t�i thi�u 10 ngày tr��c ngày khai m�c h�p ��i h�i 

��ng c �ông trên trang thông tin �i�n t* c�a Công ty �� c �ông có th� tìm hi�u v� các �ng 

c* viên này tr��c khi b+ phi�u. 0ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
 ph	i có cam k�t b�ng v%n b	n 

v� tính trung th�c, chính xác c�a các thông tin cá nhân ���c công b� và ph	i cam k�t th�c hi�n 

nhi�m v� m�t cách trung th�c, c�n tr�ng và vì l�i ích cao nh�t c�a Công ty n�u ���c b�u làm 

thành viên H�i ��ng qu	n tr
. Thông tin liên quan ��n �ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c 

công b� bao g�m: 

a) H� tên, ngày, tháng, n%m sinh; 

b) Trình �� chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các ch�c danh qu	n lý khác (bao g�m c	 ch�c danh H�i ��ng qu	n tr
 c�a công ty khác); 

�) L�i ích có liên quan t�i Công ty và các bên có liên quan c�a Công ty; 

e) Các thông tin khác (n�u có) theo quy �
nh t�i �i�u l� công ty; 

g) Công ty ��i chúng ph	i có trách nhi�m công b� thông tin v� các công ty mà �ng c* viên 

�ang n�m gi" ch�c v� thành viên H�i ��ng qu	n tr
, các ch�c danh qu	n lý khác và các l�i ích 

có liên quan t�i công ty c�a �ng c* viên H�i ��ng qu	n tr
 (n�u có). 

2. Vi�c thông báo v� k�t qu	 b�u, mi)n nhi�m, bãi nhi�m thành viên H�i ��ng qu	n tr
 th�c 

hi�n theo các quy �
nh h��ng d.n v� công b� thông tin. 

 

Ch��ng III 

H�I �NG QU�N TR� 

 

�i�u 11. Quy�n và ngh�a v� c�a H�i ��ng qu�n tr� 

1. H�i ��ng qu	n tr
 là c� quan qu	n lý Công ty, có toàn quy�n nhân danh Công ty �� quy�t 

�
nh, th�c hi�n quy�n và ngh�a v� c�a công ty, tr! các quy�n và ngh�a v� thu�c th�m quy�n c�a 

��i h�i ��ng c �ông. 

2. Quy�n và ngh�a v� c�a H�i ��ng qu	n tr
 do lu�t pháp, �i�u l� công ty và ��i h�i ��ng 

c �ông quy �
nh. C� th�, H�i ��ng qu	n tr
 có nh"ng quy�n h�n và ngh�a v� sau: 

a) Quy�t �
nh chi�n l��c, k� ho�ch phát tri�n trung h�n và k� ho�ch kinh doanh h�ng n%m 

c�a Công ty; 
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b) Ki�n ngh
 lo�i c ph�n và tng s� c ph�n ���c quy�n chào bán c�a t!ng lo�i; 

c) Quy�t �
nh bán c ph�n ch�a bán trong ph�m vi s� c ph�n ���c quy�n chào bán c�a 

t!ng lo�i; quy�t �
nh huy ��ng thêm v�n theo hình th�c khác; 

d) Quy�t �
nh giá bán c ph�n và trái phi�u c�a Công ty; 

�) Quy�t �
nh mua l�i c ph�n theo quy �
nh t�i kho	n 1 và kho	n 2 �i�u 133 Lu�t Doanh 

nghi�p; 

e) Quy�t �
nh ph��ng án ��u t� và d� án ��u t� trong th�m quy�n và gi�i h�n theo quy �
nh 

c�a pháp lu�t; 

g) Quy�t �
nh gi	i pháp phát tri�n th
 tr��ng, ti�p th
 và công ngh�; 

h) Thông qua h�p ��ng mua, bán, vay, cho vay và h�p ��ng, giao d
ch khác có giá tr
 t! 

35% tng giá tr
 tài s	n tr# lên ���c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t c�a Công ty, tr! h�p 

��ng, giao d
ch thu�c th�m quy�n quy�t �
nh c�a ��i h�i ��ng c �ông theo quy �
nh t�i �i�m d 

kho	n 2 �i�u 138, kho	n 1 và kho	n 3 �i�u 167 Lu�t Doanh nghi�p; 

i) B�u, mi)n nhi�m, bãi nhi�m Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
; b nhi�m, mi)n nhi�m, ký k�t 

h�p ��ng, ch�m d�t h�p ��ng ��i v�i Giám ��c ho$c Tng giám ��c và ng��i qu	n lý quan 

tr�ng khác do �i�u l� công ty quy �
nh; quy�t �
nh ti�n l��ng, thù lao, th�#ng và l�i ích khác 

c�a nh"ng ng��i qu	n lý �ó; c* ng��i ��i di�n theo �y quy�n tham gia H�i ��ng thành viên 

ho$c ��i h�i ��ng c �ông # công ty khác, quy�t �
nh m�c thù lao và quy�n l�i khác c�a nh"ng 

ng��i �ó; 

k) Giám sát, ch� ��o Giám ��c ho$c Tng giám ��c và ng��i qu	n lý khác trong �i�u hành 

công vi�c kinh doanh h�ng ngày c�a Công ty; 

l) Quy�t �
nh c� c�u t ch�c, quy ch� qu	n lý n�i b� c�a Công ty, quy�t �
nh thành l�p công 

ty con, chi nhánh, v%n phòng ��i di�n và vi�c góp v�n, mua c ph�n c�a doanh nghi�p khác; 

m) Duy�t ch��ng trình, n�i dung tài li�u ph�c v� h�p ��i h�i ��ng c �ông, tri�u t�p h�p 

��i h�i ��ng c �ông ho$c l�y ý ki�n �� ��i h�i ��ng c �ông thông qua ngh
 quy�t; 

n) Trình báo cáo tài chính h�ng n%m �ã ���c ki�m toán lên ��i h�i ��ng c �ông; 

o) Ki�n ngh
 m�c c t�c ���c tr	; quy�t �
nh th�i h�n và th� t�c tr	 c t�c ho$c x* lý l, 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Ki�n ngh
 vi�c t ch�c l�i, gi	i th� Công ty; yêu c�u phá s	n Công ty; 

q) Quy�t �
nh ban hành Quy ch� ho�t ��ng H�i ��ng qu	n tr
, Quy ch� n�i b� v� qu	n tr
 

công ty sau khi ���c ��i h�i ��ng c �ông thông qua; quy�t �
nh ban hành Quy ch� ho�t ��ng 

c�a 1y ban ki�m toán tr�c thu�c H�i ��ng qu	n tr
, Quy ch� v� công b� thông tin c�a Công ty; 

r) Quy�n và ngh�a v� khác theo quy �
nh c�a Lu�t Doanh nghi�p, Lu�t Ch�ng khoán, quy 



 
 

�
nh khác c�a pháp lu�t và �i�u l� công ty.  

3. H�i ��ng qu	n tr
 thông qua ngh
 quy�t, quy�t �
nh b�ng bi�u quy�t t�i cu�c h�p, l�y ý 

ki�n b�ng v%n b	n ho$c hình th�c khác do �i�u l� công ty quy �
nh. M,i thành viên H�i ��ng 

qu	n tr
 có m�t phi�u bi�u quy�t. 

4. Tr��ng h�p ngh
 quy�t, quy�t �
nh do H�i ��ng qu	n tr
 thông qua trái v�i quy �
nh 

c�a pháp lu�t, ngh
 quy�t ��i h�i ��ng c �ông, �i�u l� công ty gây thi�t h�i cho Công ty thì 

các thành viên tán thành thông qua ngh
 quy�t, quy�t �
nh �ó ph	i cùng liên ��i ch
u trách 

nhi�m cá nhân v� ngh
 quy�t, quy�t �
nh �ó và ph	i ��n bù thi�t h�i cho Công ty; thành viên 

ph	n ��i thông qua ngh
 quy�t, quy�t �
nh nói trên ���c mi)n tr! trách nhi�m. Tr��ng h�p 

này, c �ông c�a Công ty có quy�n yêu c�u Tòa án �ình ch� th�c hi�n ho$c h�y b+ ngh
 quy�t, 

quy�t �
nh nói trên. 

�i�u 12. Nhi�m v� và quy�n h
n c�a H�i ��ng qu�n tr� trong vi�c phê duy�t, ký k$t 

h�p ��ng giao d�ch 

1. H�i ��ng qu	n tr
 ch�p thu�n các h�p ��ng, giao d
ch có giá tr
 nh+ h�n 35% ho$c giao 

d
ch d.n ��n tng giá tr
 giao d
ch phát sinh trong vòng 12 tháng k� t! ngày th�c hi�n giao d
ch 

��u tiên có giá tr
 nh+ h�n 35% tng giá tr
 tài s	n ghi trên báo cáo tài chính g�n nh�t ho$c m�t 

t- l�, giá tr
 khác nh+ h�n theo quy �
nh t�i �i�u l� công ty gi"a Công ty v�i m�t trong các ��i 

t��ng sau: 

- Thành viên H�i ��ng qu	n tr
, thành viên Ban ki�m soát, Tng giám ��c (Giám ��c), 

ng��i qu	n lý khác và ng��i có liên quan c�a các ��i t��ng này; 

- C �ông, ng��i ��i di�n �y quy�n c�a c �ông s# h"u trên 10% tng v�n c ph�n ph 

thông c�a Công ty và nh"ng ng��i có liên quan c�a h�; 

- Doanh nghi�p có liên quan ��n các ��i t��ng quy �
nh t�i kho	n 2 �i�u 164 Lu�t Doanh 

nghi�p. 

2. Ng��i ��i di�n Công ty ký h�p ��ng, giao d
ch ph	i thông báo cho thành viên H�i ��ng 

qu	n tr
, thành viên Ban ki�m soát v� các ��i t��ng có liên quan ��i v�i h�p ��ng, giao d
ch �ó 

và g*i kèm theo d� th	o h�p ��ng ho$c n�i dung ch� y�u c�a giao d
ch. H�i ��ng qu	n tr
 quy�t 

�
nh vi�c ch�p thu�n h�p ��ng, giao d
ch trong th�i h�n 15 ngày k� t! ngày nh�n ���c thông 

báo, tr! tr��ng h�p �i�u l� công ty quy �
nh m�t th�i h�n khác; thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có 

l�i ích liên quan ��n các bên trong h�p ��ng, giao d
ch không có quy�n bi�u quy�t. 

�i�u 13. Trách nhi�m c�a H�i ��ng qu�n tr� trong vi�c tri�u t�p h(p �
i h�i ��ng c% 

�ông b�t th�)ng 

1. H�i ��ng qu	n tr
 ph	i tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông b�t th��ng trong các tr��ng 



 
  

12 
 

h�p sau: 

a) H�i ��ng qu	n tr
 xét th�y c�n thi�t vì l�i ích c�a Công ty; 

b) S� l��ng thành viên H�i ��ng qu	n tr
, Ban ki�m soát còn l�i ít h�n s� l��ng thành viên 

t�i thi�u theo quy �
nh c�a pháp lu�t; 

c) Theo yêu c�u c�a c �ông ho$c nhóm c �ông quy �
nh t�i kho	n 2 �i�u 115 c�a Lu�t 

Doanh nghi�p; yêu c�u tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông ph	i ���c th� hi�n b�ng v%n b	n, 

trong �ó nêu rõ lý do và m�c �ích cu�c h�p, có �� ch" ký c�a các c �ông liên quan ho$c v%n 

b	n yêu c�u ���c l�p thành nhi�u b	n và t�p h�p �� ch" ký c�a các c �ông có liên quan; 

d) Theo yêu c�u c�a Ban ki�m soát; 

�. Các tr��ng h�p khác theo quy �
nh c�a pháp lu�t và �i�u l� công ty. 

2. Tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông b�t th��ng 

H�i ��ng qu	n tr
 ph	i tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông trong th�i h�n 30 ngày k� t! 

ngày s� l��ng thành viên H�i ��ng qu	n tr
, thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
 ho$c thành 

viên Ban Ki�m soát còn l�i ít h�n s� l��ng thành viên t�i thi�u theo quy �
nh t�i �i�u l� công ty 

ho$c nh�n ���c yêu c�u quy �
nh t�i �i�m c và �i�m d kho	n 1 �i�u này; 

3. Ng��i tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c �ông ph	i th�c hi�n các công vi�c sau �ây: 

a) L�p danh sách c �ông có quy�n d� h�p; 

b) Cung c�p thông tin và gi	i quy�t khi�u n�i liên quan ��n danh sách c �ông; 

c) L�p ch��ng trình và n�i dung cu�c h�p; 

d) Chu�n b
 tài li�u cho cu�c h�p; 

�) D� th	o ngh
 quy�t c�a ��i h�i ��ng c �ông theo n�i dung d� ki�n c�a cu�c h�p; danh 

sách và thông tin chi ti�t c�a các �ng c* viên trong tr��ng h�p b�u thành viên H�i ��ng qu	n tr
, 

thành viên Ban ki�m soát; 

e)Xác �
nh th�i gian và �
a �i�m h�p; 

g) G*i thông báo m�i h�p ��n t!ng c �ông có quy�n d� h�p theo quy �
nh Lu�t doanh 

nghi�p; 

h) Các công vi�c khác ph�c v� cu�c h�p. 

�i�u 14. Các ti*u ban giúp vi�c H�i ��ng qu�n tr�. 

1. H�i ��ng qu	n tr
 có th� thành l�p ti�u ban tr�c thu�c �� ph� trách v� chính sách phát 

tri�n, nhân s�, l��ng th�#ng, ki�m toán n�i b�, qu	n lý r�i ro. S� l��ng thành viên c�a ti�u ban 

do H�i ��ng qu	n tr
 quy�t �
nh có t�i thi�u là 03 ng��i bao g�m thành viên c�a H�i ��ng qu	n 



 
 

tr
 và thành viên bên ngoài. Các thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
/thành viên H�i ��ng qu	n 

tr
 không �i�u hành nên chi�m �a s� trong ti�u ban và m�t trong s� các thành viên này ���c b 

nhi�m làm Tr�#ng ti�u ban theo quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
. Ho�t ��ng c�a ti�u ban ph	i 

tuân th� theo quy �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
. Ngh
 quy�t c�a ti�u ban ch� có hi�u l�c khi có �a 

s� thành viên tham d� và bi�u quy�t thông qua t�i cu�c h�p c�a ti�u ban. 

2. Vi�c th�c thi quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
, ho$c c�a ti�u ban tr�c thu�c H�i ��ng 

qu	n tr
 ph	i phù h�p v�i các quy �
nh pháp lu�t hi�n hành và quy �
nh t�i �i�u l� công ty, Quy 

ch� n�i b� v� qu	n tr
 công ty. 

 

Ch��ng IV 

CU�C H+P H�I �NG QU�N TR� 

 

�i�u 15. Cu�c h(p H�i ��ng qu�n tr� 

1. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ���c b�u trong cu�c h�p ��u tiên c�a H�i ��ng qu	n tr
 trong 

th�i h�n 07 ngày làm vi�c k� t! ngày k�t thúc b�u c* H�i ��ng qu	n tr
 �ó. Cu�c h�p này do 

thành viên có s� phi�u b�u cao nh�t ho$c t- l� phi�u b�u cao nh�t tri�u t�p và ch� trì. Tr��ng 

h�p có nhi�u h�n m�t thành viên có s� phi�u b�u ho$c t- l� phi�u b�u cao nh�t và ngang nhau 

thì các thành viên b�u theo nguyên t�c �a s� �� ch�n 01 ng��i trong s� h� tri�u t�p h�p H�i 

��ng qu	n tr
. 

2. H�i ��ng qu	n tr
 ph	i h�p ít nh�t m,i quý 01 l�n và có th� h�p b�t th��ng. 

3. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 tri�u t�p h�p H�i ��ng qu	n tr
 trong tr��ng h�p sau �ây: 

a) Có �� ngh
 c�a Ban ki�m soát ho$c thành viên ��c l�p H�i ��ng qu	n tr
; 

b) Có �� ngh
 c�a Giám ��c ho$c Tng giám ��c ho$c ít nh�t 05 ng��i qu	n lý khác; 

c) Có �� ngh
 c�a ít nh�t 02 thành viên H�i ��ng qu	n tr
; 

d) Tr��ng h�p khác do �i�u l� công ty quy �
nh. 

4. �� ngh
 quy �
nh t�i kho	n 3 �i�u này ph	i ���c l�p thành v%n b	n, trong �ó nêu rõ m�c 

�ích, v�n �� c�n th	o lu�n và quy�t �
nh thu�c th�m quy�n c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

5. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ph	i tri�u t�p h�p H�i ��ng qu	n tr
 trong th�i h�n 07 ngày 

làm vi�c k� t! ngày nh�n ���c �� ngh
 quy �
nh t�i kho	n 3 �i�u này. Tr��ng h�p không tri�u 

t�p h�p H�i ��ng qu	n tr
 theo �� ngh
 thì Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ph	i ch
u trách nhi�m v� 

nh"ng thi�t h�i x	y ra ��i v�i Công ty; ng��i �� ngh
 có quy�n thay th� Ch� t
ch H�i ��ng qu	n 

tr
 tri�u t�p h�p H�i ��ng qu	n tr
. 

6. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ho$c ng��i tri�u t�p h�p H�i ��ng qu	n tr
 ph	i g*i thông 

báo m�i h�p ch�m nh�t là 03 ngày làm vi�c tr��c ngày h�p. Thông báo m�i h�p ph	i xác �
nh 



 
  

14 
 

c� th� th�i gian và �
a �i�m h�p, ch��ng trình, các v�n �� th	o lu�n và quy�t �
nh. Thông báo 

m�i h�p ph	i kèm theo tài li�u s* d�ng t�i cu�c h�p và phi�u bi�u quy�t c�a thành viên. 

Thông báo m�i h�p H�i ��ng qu	n tr
 có th� g*i b�ng gi�y m�i, �i�n tho�i, fax, ph��ng ti�n 

�i�n t* ho$c ph��ng th�c khác do �i�u l� công ty quy �
nh và b	o �	m ��n ���c �
a ch� liên l�c 

c�a t!ng thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c �%ng ký t�i Công ty. 

7. Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ho$c ng��i tri�u t�p g*i thông báo m�i h�p và các tài li�u 

kèm theo ��n các thành viên Ban Ki�m soát nh� ��i v�i các thành viên H�i ��ng qu	n tr
. 

Thành viên Ban Ki�m soát có quy�n d� các cu�c h�p H�i ��ng qu	n tr
; có quy�n th	o lu�n 

nh�ng không ���c bi�u quy�t. 

8. Cu�c h�p H�i ��ng qu	n tr
 ���c ti�n hành khi có t! 3/4 tng s� thành viên tr# lên d� 

h�p. Tr��ng h�p cu�c h�p ���c tri�u t�p theo quy �
nh t�i kho	n này không �� s� thành viên d� 

h�p theo quy �
nh thì ���c tri�u t�p l�n th� hai trong th�i h�n 07 ngày k� t! ngày d� �
nh h�p 

l�n th� nh�t. Tr��ng h�p này, cu�c h�p ���c ti�n hành n�u có h�n m�t n*a s� thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 d� h�p. 

9. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c coi là tham d� và bi�u quy�t t�i cu�c h�p trong 

tr��ng h�p sau �ây: 

a) Tham d� và bi�u quy�t tr�c ti�p t�i cu�c h�p; 

b) 1y quy�n cho ng��i khác ��n d� h�p và bi�u quy�t theo quy �
nh t�i kho	n 11 �i�u này; 

c) Tham d� và bi�u quy�t thông qua h�i ngh
 tr�c tuy�n, b+ phi�u �i�n t* ho$c hình th�c 

�i�n t* khác; 

d) G*i phi�u bi�u quy�t ��n cu�c h�p thông qua th�, fax, th� �i�n t*; 

�) G*i phi�u bi�u quy�t b�ng ph��ng ti�n khác theo quy �
nh trong �i�u l� công ty. 

10. Tr��ng h�p g*i phi�u bi�u quy�t ��n cu�c h�p thông qua th�, phi�u bi�u quy�t ph	i 

��ng trong phong bì dán kín và ph	i ���c chuy�n ��n Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 ch�m nh�t là 

01 gi� tr��c khi khai m�c. Phi�u bi�u quy�t ch� ���c m# tr��c s� ch�ng ki�n c�a t�t c	 nh"ng 

ng��i d� h�p. 

11. Thành viên ph	i tham d� ��y �� các cu�c h�p H�i ��ng qu	n tr
. Thành viên ���c �y 

quy�n cho ng��i khác d� h�p và bi�u quy�t n�u ���c �a s� thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ch�p 

thu�n. 

12. Ngh
 quy�t, quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
 ���c thông qua n�u ���c �a s� thành viên 

d� h�p tán thành; tr��ng h�p s� phi�u ngang nhau thì quy�t �
nh cu�i cùng thu�c v� phía có ý 

ki�n c�a Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
. 

�i�u 16. Biên b�n h(p H�i ��ng qu�n tr� 



 
 

1. Các cu�c h�p H�i ��ng qu	n tr
 ph	i ���c ghi biên b	n và có th� ghi âm, ghi và l�u gi" 

d��i hình th�c �i�n t* khác. Biên b	n ph	i l�p b�ng ti�ng Vi�t và có th� l�p thêm b�ng ti�ng 

n��c ngoài, bao g�m các n�i dung ch� y�u sau �ây: 

a) Tên, �
a ch� tr� s# chính, mã s� doanh nghi�p; 

b) Th�i gian, �
a �i�m h�p; 

c) M�c �ích, ch��ng trình và n�i dung h�p; 

d) H�, tên t!ng thành viên d� h�p ho$c ng��i ���c �y quy�n d� h�p và cách th�c d� h�p; 

h�, tên các thành viên không d� h�p và lý do; 

�) V�n �� ���c th	o lu�n và bi�u quy�t t�i cu�c h�p; 

e) Tóm t�t phát bi�u ý ki�n c�a t!ng thành viên d� h�p theo trình t� di)n bi�n c�a cu�c h�p; 

g) K�t qu	 bi�u quy�t trong �ó ghi rõ nh"ng thành viên tán thành, không tán thành và không 

có ý ki�n; 

h) V�n �� �ã ���c thông qua và t- l� bi�u quy�t thông qua t��ng �ng; 

i) H�, tên, ch" ký ch� t�a và ng��i ghi biên b	n, tr! tr��ng h�p quy �
nh t�i kho	n 2 �i�u 

này.  

2. Tr��ng h�p ch� t�a, ng��i ghi biên b	n t! ch�i ký biên b	n h�p nh�ng n�u ���c t�t c	 

thành viên khác c�a H�i ��ng qu	n tr
 tham d� h�p ký và có ��y �� n�i dung theo quy �
nh t�i 

các �i�m a, b, c, d, �, e, g và h kho	n 1 �i�u này thì biên b	n này có hi�u l�c.  

3. Ch� t�a, ng��i ghi biên b	n và nh"ng ng��i ký tên trong biên b	n ph	i ch
u trách nhi�m 

v� tính trung th�c và chính xác c�a n�i dung biên b	n h�p H�i ��ng qu	n tr
. 

4. Biên b	n h�p H�i ��ng qu	n tr
 và tài li�u s* d�ng trong cu�c h�p ph	i ���c l�u gi" t�i 

tr� s# chính c�a Công ty. 

5. Biên b	n l�p b�ng ti�ng Vi�t và b�ng ti�ng n��c ngoài có hi�u l�c pháp lý nh� nhau. 

Tr��ng h�p có s� khác nhau v� n�i dung gi"a biên b	n b�ng ti�ng Vi�t và b�ng ti�ng n��c 

ngoài thì n�i dung trong biên b	n b�ng ti�ng Vi�t ���c áp d�ng. 

 

Ch��ng V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC L,I ÍCH 

 

�i�u 17. Trình báo cáo h-ng n.m 

1. K�t thúc n%m tài chính, H�i ��ng qu	n tr
 ph	i trình ��i h�i ��ng c �ông báo cáo sau 

�ây: 

a) Báo cáo k�t qu	 kinh doanh c�a Công ty; 
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b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo �ánh giá công tác qu	n lý, �i�u hành Công ty; 

d) Báo cáo th�m �
nh c�a Ban ki�m soát. 

2. Báo cáo quy �
nh t�i các �i�m a, b và c kho	n 1 �i�u này ph	i ���c g*i ��n Ban ki�m 

soát �� th�m �
nh ch�m nh�t là 30 ngày tr��c ngày khai m�c cu�c h�p ��i h�i ��ng c �ông 

th��ng niên n�u �i�u l� công ty không có quy �
nh khác. 

3. Báo cáo quy �
nh t�i các kho	n 1, 2 �i�u này, báo cáo th�m �
nh c�a Ban ki�m soát và 

báo cáo ki�m toán ph	i ���c l�u gi" t�i tr� s# chính c�a Công ty ch�m nh�t là 10 ngày tr��c 

ngày khai m�c cu�c h�p ��i h�i ��ng c �ông th��ng niên n�u �i�u l� công ty không quy �
nh 

th�i h�n khác dài h�n. C �ông s# h"u c ph�n c�a Công ty liên t�c ít nh�t 01 n%m có quy�n t� 

mình ho$c cùng v�i lu�t s�, k� toán viên, ki�m toán viên có ch�ng ch� hành ngh� tr�c ti�p xem 

xét báo cáo quy �
nh t�i �i�u này. 

�i�u 18. Thù lao, th�/ng và l�i ích khác c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Công ty có quy�n tr	 thù lao, th�#ng cho thành viên H�i ��ng qu	n tr
 theo k�t qu	 và 

hi�u qu	 kinh doanh. 

2. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c h�#ng thù lao công vi�c và th�#ng. Thù lao công 

vi�c ���c tính theo s� ngày công c�n thi�t hoàn thành nhi�m v� c�a thành viên H�i ��ng qu	n 

tr
 và m�c thù lao m,i ngày. H�i ��ng qu	n tr
 d� tính m�c thù lao cho t!ng thành viên theo 

nguyên t�c nh�t trí. Tng m�c thù lao và th�#ng c�a H�i ��ng qu	n tr
 do ��i h�i ��ng c 

�ông quy�t �
nh t�i cu�c h�p th��ng niên. 

3. Thù lao c�a t!ng thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c tính vào chi phí kinh doanh c�a 

Công ty theo quy �
nh c�a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, ���c th� hi�n thành m�c 

riêng trong báo cáo tài chính h�ng n%m c�a Công ty và ph	i báo cáo ��i h�i ��ng c �ông t�i 

cu�c h�p th��ng niên. 

4. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 n�m gi" ch�c v� �i�u hành ho$c thành viên H�i ��ng qu	n 

tr
 làm vi�c t�i các ti�u ban c�a H�i ��ng qu	n tr
 ho$c th�c hi�n nh"ng công vi�c khác ngoài 

ph�m vi nhi�m v� thông th��ng c�a m�t thành viên H�i ��ng qu	n tr
, có th� ���c tr	 thêm thù 

lao d��i d�ng m�t kho	n ti�n công tr�n gói theo t!ng l�n, l��ng, hoa h�ng, ph�n tr%m l�i nhu�n 

ho$c d��i hình th�c khác theo quy�t �
nh c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

5. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có quy�n ���c thanh toán t�t c	 các chi phí �i l�i, %n, # và 

các kho	n chi phí h�p lý khác mà h� �ã ph	i chi tr	 khi th�c hi�n trách nhi�m thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 c�a mình, bao g�m c	 các chi phí phát sinh trong vi�c t�i tham d� các cu�c h�p 



 
 

��i h�i ��ng c �ông, H�i ��ng qu	n tr
 ho$c các ti�u ban c�a H�i ��ng qu	n tr
. 

6. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 có th� ���c Công ty mua b	o hi�m trách nhi�m sau khi có 

s� ch�p thu�n c�a ��i h�i ��ng c �ông. B	o hi�m này không bao g�m b	o hi�m cho nh"ng 

trách nhi�m c�a thành viên H�i ��ng qu	n tr
 liên quan ��n vi�c vi ph�m pháp lu�t và �i�u l� 

công ty. 

�i�u 19. Công khai các l�i ích liên quan 

Tr��ng h�p �i�u l� công ty không có quy �
nh khác ch$t ch/ h�n, vi�c công khai l�i ích và 

ng��i có liên quan c�a Công ty th�c hi�n theo quy �
nh sau �ây: 

1. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 c�a Công ty ph	i kê khai cho công ty v� các l�i ích liên 

quan c�a mình, bao g�m: 

a) Tên, mã s� doanh nghi�p, �
a ch� tr� s# chính, ngành, ngh� kinh doanh c�a doanh nghi�p 

mà h� có s# h"u ph�n v�n góp ho$c c ph�n; t- l� và th�i �i�m s# h"u ph�n v�n góp ho$c c 

ph�n �ó; 

b) Tên, mã s� doanh nghi�p, �
a ch� tr� s# chính, ngành, ngh� kinh doanh c�a doanh nghi�p 

mà nh"ng ng��i có liên quan c�a h� cùng s# h"u ho$c s# h"u riêng ph�n v�n góp ho$c c ph�n 

trên 10% v�n �i�u l�. 

2. Vi�c kê khai quy �
nh t�i kho	n 1 �i�u này ph	i ���c th�c hi�n trong th�i h�n 07 ngày 

làm vi�c, k� t! ngày phát sinh l�i ích liên quan; vi�c s*a �i, b sung ph	i ���c thông báo v�i 

Công ty trong th�i h�n 07 ngày làm vi�c, k� t! ngày có s*a �i, b sung t��ng �ng. 

3. Thành viên H�i ��ng qu	n tr
 nhân danh cá nhân ho$c nhân danh ng��i khác �� th�c 

hi�n công vi�c d��i m�i hình th�c trong ph�m vi công vi�c kinh doanh c�a Công ty ��u ph	i 

gi	i trình b	n ch�t, n�i dung c�a công vi�c �ó tr��c H�i ��ng qu	n tr
 và ch� ���c th�c hi�n khi 

���c �a s� thành viên còn l�i c�a H�i ��ng qu	n tr
 ch�p thu�n; n�u th�c hi�n mà không khai 

báo ho$c không ���c s� ch�p thu�n c�a H�i ��ng qu	n tr
 thì t�t c	 thu nh�p có ���c t! ho�t 

��ng �ó thu�c v� Công ty. 

 

Ch��ng VI 

M0I QUAN H� C�A H�I �NG QU�N TR� 

 

�i�u 20. M�i quan h� gi1a các thành viên H�i ��ng qu�n tr� 

1. Quan h� gi"a các thành viên H�i ��ng qu	n tr
 là quan h� ph�i h�p, các thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 có trách nhi�m thông tin cho nhau v� v�n �� có liên quan trong quá trình x* lý 

công vi�c ���c phân công.  
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2. Trong quá trình x* lý công vi�c, thành viên H�i ��ng qu	n tr
 ���c phân công ch
u trách 

nhi�m chính ph	i ch� ��ng ph�i h�p x* lý, n�u có v�n �� liên quan ��n l�nh v�c do thành viên 

H�i ��ng qu	n tr
 khác ph� trách. Trong tr��ng h�p gi"a các thành viên H�i ��ng qu	n tr
 còn 

có ý ki�n khác nhau thì thành viên ch
u trách nhi�m chính báo cáo Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 

xem xét quy�t �
nh theo th�m quy�n ho$c t ch�c h�p ho$c l�y ý ki�n c�a các thành viên H�i 

��ng qu	n tr
 theo quy �
nh c�a pháp lu�t, �i�u l� công ty và Quy ch� này. 

3. Trong tr��ng h�p có s� phân công l�i gi"a các thành viên H�i ��ng qu	n tr
 thì các thành 

viên H�i ��ng qu	n tr
 ph	i bàn giao công vi�c, h� s�, tài li�u liên quan. Vi�c bàn giao này ph	i 

���c l�p thành v%n b	n và báo cáo Ch� t
ch H�i ��ng qu	n tr
 v� vi�c bàn giao �ó. 

�i�u 21. M�i quan h� v2i ban �i�u hành 

V�i vai trò qu	n tr
, H�i ��ng qu	n tr
 ban hành các ngh
 quy�t �� Tng giám ��c (Giám 

��c) và b� máy �i�u hành th�c hi�n. ��ng th�i, H�i ��ng qu	n tr
 ki�m tra, giám sát th�c hi�n 

các ngh
 quy�t. 

�i�u 22. M�i quan h� v2i Ban Ki*m soát ho3c �y ban ki*m toán 

1. M�i quan h� gi"a H�i ��ng qu	n tr
 và Ban Ki�m soát ho$c 1y ban ki�m toán là quan h� 

ph�i h�p. Quan h� làm vi�c gi"a H�i ��ng qu	n tr
 v�i Ban Ki�m soát ho$c 1y ban ki�m toán 

theo nguyên t�c bình �2ng và ��c l�p, ��ng th�i ph�i h�p ch$t ch/, h, tr� l.n nhau trong quá 

trình th�c thi nhi�m v�. 

2. Khi ti�p nh�n các biên b	n ki�m tra ho$c báo cáo tng h�p c�a Ban Ki�m soát ho$c 1y 

ban ki�m toán, H�i ��ng qu	n tr
 có trách nhi�m nghiên c�u và ch� ��o các b� ph�n có liên quan 

xây d�ng k� ho�ch và th�c hi�n ch�n ch�nh k
p th�i. 

 

Ch��ng VII 

�I4U KHO�N THI HÀNH 

 

�i�u 23. Hi�u l	c thi hành 

Quy ch� ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu	n tr
 Công ty c ph�n T�p �oàn HAPACO bao g�m 

VII ch��ng, 23 �i�u và có hi�u l�c thi hành k� t! ngày 08 tháng 5 n%m 2021. 

TM. H�I �NG QU�N TR�  

CH� T�CH 

(Ký, ghi rõ h� tên và �óng d�u) 



 
 

CÔNG TY CP  
T�P �OÀN HAPACO  

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T	 do - H
nh phúc 

 
H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

QUY CH� HO�T ��NG C�A BAN KIM SOÁT 

 

C�n c� Lu�t Ch�ng khoán ngày 26 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p ngày 17 tháng 6 n�m 2020;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a Chính ph
 quy ��nh 

chi ti�t thi hành m�t s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

C�n c� Thông t� s� 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a B� tr��ng B� Tài 

chính h��ng d�n m�t s� �iu v qu�n tr� công ty áp d�ng ��i v�i công ty ��i chúng t�i Ngh� ��nh 

s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a Chính ph
 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t 

s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

C�n c� 	iu l� Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO 

C�n c� Ngh� quy�t 	�i h�i ��ng c� �ông s� 05/2021/NQ-	H	C	 ngày 08 tháng 5 n�m 

2021 

Ban ki�m soát ban hành Quy ch� ho�t ��ng c
a Ban ki�m soát Công ty c� ph�n T�p �oàn 

HAPACO 

Quy ch� ho�t ��ng c
a Ban ki�m soát Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO bao g�m các 

n�i dung sau: 

 

Ch��ng I 

QUY ��NH CHUNG 

 

�i�u 1. Ph
m vi �i�u ch�nh và ��i t��ng áp d�ng 

1. Ph�m vi �i�u ch�nh: Quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát quy �	nh c
 c�u t� chc nhân 

s�, tiêu chu�n, �i�u ki�n, quy�n và ngh�a v� c�a Ban ki�m soát và các thành viên Ban ki�m soát 

theo quy �	nh t�i Lu�t Doanh nghi�p, �i�u l� công ty và các quy �	nh khác có liên quan. 

2. ��i t��ng áp d�ng: Quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát ���c áp d�ng cho Ban ki�m 

soát và các thành viên Ban ki�m soát. 

�i�u 2. Nguyên t�c ho
t ��ng c�a Ban ki�m soát 

Ban ki�m soát làm vi�c theo nguyên t�c t�p th�. Các thành viên c�a Ban ki�m soát ch	u 
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trách nhi�m cá nhân v� ph�n vi�c c�a mình và cùng ch	u trách nhi�m tr��c ��i h�i ��ng c� 

�ông, tr��c pháp lu�t v� các công vi�c, quy�t �	nh c�a Ban ki�m soát. 

 

Ch��ng II 

THÀNH VIÊN BAN KIM SOÁT (KIM SOÁT VIÊN) 

 

�i�u 3. Quy�n, ngh�a v� và trách nhi�m c�a thành viên Ban ki�m soát 

1. Tuân th� �úng pháp lu�t, �i�u l� công ty, ngh	 quy�t ��i h�i ��ng c� �ông và ��o �c 

ngh� nghi�p trong th�c hi�n quy�n và ngh�a v� ���c giao. 

2. Th�c hi�n quy�n và ngh�a v� ���c giao m�t cách trung th�c, c�n tr�ng, t�t nh�t nh�m 

b�o ��m l�i ích h�p pháp t�i �a c�a Công ty. 

3. Trung thành v�i l�i ích c�a Công ty và c� �ông; không l�m d�ng �	a v	, chc v� và s� 

d�ng thông tin, bí quy�t, c
 h�i kinh doanh, tài s�n khác c�a Công ty �� t� l�i ho!c ph�c v� l�i 

ích c�a t� chc, cá nhân khác. 

4. Ngh�a v� khác theo quy �	nh c�a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty. 

5. Tr�"ng h�p vi ph�m quy �	nh t�i các kho�n 1, 2, 3 và 4 �i�u này mà gây thi�t h�i cho 

Công ty ho!c ng�"i khác thì thành viên Ban ki�m soát ph�i ch	u trách nhi�m cá nhân ho!c liên 

��i b�i th�"ng thi�t h�i �ó. Thu nh�p và l�i ích khác mà thành viên Ban ki�m soát có ���c do vi 

ph�m ph�i hoàn tr� cho Công ty. 

6. Tr�"ng h�p phát hi�n có thành viên Ban ki�m soát vi ph�m trong th�c hi�n quy�n và 

ngh�a v� ���c giao thì ph�i thông báo b�ng v#n b�n ��n Ban ki�m soát, yêu c�u ng�"i có hành vi 

vi ph�m ch�m dt hành vi vi ph�m và kh�c ph�c h�u qu�. 

�i�u 4. Nhi�m k� và s� l��ng thành viên Ban ki�m soát 

1. Ban ki�m soát có 03 thành viên, nhi�m k$ c�a thành viên Ban ki�m soát không quá 05 

n#m và có th� ���c b�u l�i v�i s� nhi�m k$ không h�n ch�. 

2. Thành viên Ban ki�m soát không nh�t thi�t ph�i là c� �ông c�a Công ty. 

3. Ban ki�m soát ph�i có h
n m�t n�a s� thành viên th�"ng trú % Vi�t Nam. 

4. Tr�"ng h�p thành viên Ban ki�m soát có cùng th"i �i�m k�t thúc nhi�m k$ mà thành viên 

Ban ki�m soát nhi�m k$ m�i ch�a ���c b�u thì thành viên Ban ki�m soát �ã h�t nhi�m k$ v&n 

ti�p t�c th�c hi�n quy�n và ngh�a v� cho ��n khi thành viên Ban ki�m soát nhi�m k$ m�i ���c 

b�u và nh�n nhi�m v�. 



 
 

�i�u 5. Tiêu chu�n và �i�u ki�n thành viên Ban ki�m soát 

1. Thành viên Ban ki�m soát ph�i �áp ng các tiêu chu�n và �i�u ki�n sau �ây: 

a) Không thu�c ��i t��ng theo quy �	nh t�i kho�n 2 �i�u 17 c�a Lu�t doanh nghi�p; 

b) ���c �ào t�o m�t trong các chuyên ngành v� kinh t�, tài chính, k� toán, ki�m toán, lu�t, 

qu�n tr	 kinh doanh ho!c chuyên ngành phù h�p v�i ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty; 

c) Không ph�i là ng�"i có quan h� gia �ình c�a thành viên H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c 

(T�ng Giám ��c) và ng�"i qu�n lý khác; 

d) Không ph�i là ng�"i qu�n lý Công ty, không nh�t thi�t ph�i là c� �ông ho!c ng�"i lao 

��ng c�a Công ty; 

�) Không ���c làm vi�c trong b� ph�n k� toán, tài chính c�a Công ty; 

e) Không ���c là thành viên hay nhân viên c�a t� chc ki�m toán ���c ch�p thu�n th�c 

hi�n ki�m toán các báo cáo tài chính c�a Công ty trong 03 n#m li�n tr��c �ó; 

g) Tiêu chu�n và �i�u ki�n khác theo quy �	nh khác c�a pháp lu�t có liên quan và �i�u l� 

công ty. 

2. Ngoài các tiêu chu�n, �i�u ki�n quy �	nh t�i kho�n 1 �i�u này, thành viên Ban ki�m soát 

công ty ��i chúng theo quy �	nh t�i �i�m b kho�n 1 �i�u 88 c�a Lu�t Doanh nghi�p không ���c 

là ng�"i có quan h� gia �ình c�a ng�"i qu�n lý doanh nghi�p c�a Công ty và công ty m'; ng�"i 

��i di�n ph�n v�n c�a doanh nghi�p, ng�"i ��i di�n ph�n v�n nhà n��c t�i công ty m' và t�i 

Công ty. 

�i�u 6. Tr��ng Ban ki�m soát 

1. Tr�%ng Ban ki�m soát ph�i có b�ng t�t nghi�p ��i h�c tr% lên thu�c m�t trong các chuyên 

ngành kinh t�, tài chính, k� toán, ki�m toán, lu�t, qu�n tr	 kinh doanh ho!c chuyên ngành có liên 

quan ��n ho�t ��ng kinh doanh c�a doanh. 

2. Tr�%ng Ban ki�m soát do Ban ki�m soát b�u trong s� các thành viên Ban ki�m soát; vi�c 

b�u, mi(n nhi�m, bãi nhi�m theo nguyên t�c �a s�. 

3. Quy�n và ngh�a v� c�a Tr�%ng Ban ki�m soát do �i�u l� công ty quy �	nh. 

�i�u 7. �� c�,  ng c� thành viên Ban ki�m soát  

1.C� �ông ho!c nhóm c� �ông s% h)u t* 10% t�ng s� c� ph�n ph� thông tr% lên có quy�n 

�� c� ng�"i vào Ban ki�m soát. Vi�c �� c� ng�"i vào Ban ki�m soát th�c hi�n nh� sau: 

a) Các c� �ông ph� thông h�p thành nhóm �� �� c� ng�"i vào Ban ki�m soát ph�i thông 

báo v� vi�c h�p nhóm cho các c� �ông d� h�p bi�t tr��c khi khai m�c ��i h�i ��ng c� �ông; 

b) C#n c s� l��ng thành viên Ban ki�m soát, c� �ông ho!c nhóm c� �ông quy �	nh t�i 
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kho�n này ���c quy�n �� c� m�t ho!c m�t s� ng�"i theo quy�t �	nh c�a ��i h�i ��ng c� �ông 

làm ng c� viên Ban ki�m soát. Tr�"ng h�p s� ng c� viên ���c c� �ông ho!c nhóm c� �ông �� 

c� th�p h
n s� ng c� viên mà h� ���c quy�n �� c� theo quy�t �	nh c�a ��i h�i ��ng c� �ông 

thì s� ng c� viên còn l�i do H�i ��ng qu�n tr	, Ban ki�m soát và các c� �ông khác �� c�. 

2. Tr�"ng h�p s� l��ng ng c� viên Ban ki�m soát thông qua �� c� và ng c� v&n không 

�� s� l��ng c�n thi�t theo quy �	nh t�i kho�n 5 �i�u 115 Lu�t Doanh nghi�p, Ban ki�m soát 

��
ng nhi�m gi�i thi�u thêm ng c� viên ho!c t� chc �� c� theo quy �	nh t�i �i�u l� công ty, 

Quy ch� n�i b� v� qu�n tr	 công ty và Quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát. Vi�c Ban ki�m soát 

��
ng nhi�m gi�i thi�u thêm ng c� viên ph�i ���c công b� rõ ràng tr��c khi ��i h�i ��ng c� 

�ông bi�u quy�t b�u thành viên Ban ki�m soát theo quy �	nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 8. Cách th c b!u, mi"n nhi�m, bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát 

1. Vi�c b�u, mi(n nhi�m, bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát thu�c th�m quy�n c�a ��i h�i 

��ng c� �ông. 

2. Vi�c bi�u quy�t b�u thành viên Ban ki�m soát ph�i th�c hi�n theo ph�
ng thc b�u d�n 

phi�u, theo �ó m+i c� �ông có t�ng s� phi�u bi�u quy�t t�
ng ng v�i t�ng s� c� ph�n s% h)u 

nhân v�i s� thành viên ���c b�u c�a Ban ki�m soát và c� �ông có quy�n d�n h�t ho!c m�t ph�n 

t�ng s� phi�u b�u c�a mình cho m�t ho!c m�t s� ng c� viên. Ng�"i trúng c� thành viên Ban 

ki�m soát ���c xác �	nh theo s� phi�u b�u tính t* cao xu�ng th�p, b�t ��u t* ng c� viên có s� 

phi�u b�u cao nh�t cho ��n khi �� s� thành viên quy �	nh t�i �i�u l� công ty. Tr�"ng h�p có t* 

02 ng c� viên tr% lên ��t cùng s� phi�u b�u nh� nhau cho thành viên cu�i cùng c�a Ban ki�m 

soát thì s, ti�n hành b�u l�i trong s� các ng c� viên có s� phi�u b�u ngang nhau ho!c l�a ch�n 

theo tiêu chí quy �	nh t�i quy ch� b�u c� ho!c �i�u l� công ty. 

�i�u 9. Các tr�#ng h�p mi"n nhi�m, bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát 

1. ��i h�i ��ng c� �ông mi(n nhi�m thành viên Ban ki�m soát trong tr�"ng h�p sau �ây: 

a) Không còn �� tiêu chu�n và �i�u ki�n làm thành viên Ban ki�m soát theo quy �	nh t�i 

�i�u 169 c�a Lu�t Doanh nghi�p; 

b) Có �
n t* chc và ���c ch�p thu�n; 

c) Tr�"ng h�p khác do �i�u l� công ty quy �	nh. 

2. ��i h�i ��ng c� �ông bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát trong tr�"ng h�p sau �ây: 

a) Không hoàn thành nhi�m v�, công vi�c ���c phân công; 



 
 

b) Không th�c hi�n quy�n và ngh�a v� c�a mình trong 06 tháng liên t�c, tr* tr�"ng h�p b�t 

kh� kháng; 

c) Vi ph�m nhi�u l�n, vi ph�m nghiêm tr�ng ngh�a v� c�a thành viên Ban ki�m soát theo 

quy �	nh c�a Lu�t Doanh nghi�p và �i�u l� công ty; 

d) Tr�"ng h�p khác theo ngh	 quy�t ��i h�i ��ng c� �ông. 

�i�u 10. Thông báo v� b!u, mi"n nhi�m, bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát 

1. Tr�"ng h�p �ã xác �	nh ���c ng c� viên Ban ki�m soát, Công ty ph�i công b� thông tin 

liên quan ��n các ng c� viên t�i thi�u 10 ngày tr��c ngày khai m�c h�p ��i h�i ��ng c� �ông 

trên trang thông tin �i�n t� c�a Công ty �� c� �ông có th� tìm hi�u v� các ng c� viên này tr��c 

khi b- phi�u. .ng c� viên Ban ki�m soát ph�i có cam k�t b�ng v#n b�n v� tính trung th�c, chính 

xác c�a các thông tin cá nhân ���c công b� và ph�i cam k�t th�c hi�n nhi�m v� m�t cách trung 

th�c, c�n tr�ng và vì l�i ích cao nh�t c�a công ty n�u ���c b�u làm thành viên Ban ki�m soát. 

Thông tin liên quan ��n ng c� viên Ban ki�m soát ���c công b� bao g�m: 

a) H� tên, ngày, tháng, n#m sinh; 

b) Trình �� chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chc danh qu�n lý khác; 

�) L�i ích có liên quan t�i Công ty và các bên có liên quan c�a Công ty; 

e) Các thông tin khác (n�u có) theo quy �	nh t�i �i�u l� công ty; 

g) Công ty ph�i có trách nhi�m công b� thông tin v� các công ty mà ng c� viên �ang n�m 

gi) các chc danh qu�n lý và các l�i ích có liên quan t�i Công ty c�a ng c� viên Ban ki�m soát 

(n�u có). 

2. Vi�c thông báo v� k�t qu� b�u, mi(n nhi�m, bãi nhi�m thành viên Ban ki�m soát th�c 

hi�n theo các quy �	nh h��ng d&n v� công b� thông tin. 

 

Ch��ng III 

BAN KIM SOÁT 

 

�i�u 11. Quy�n, ngh�a v� và trách nhi�m c�a Ban ki�m soát 

1. Ban ki�m soát th�c hi�n giám sát H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c ho!c T�ng Giám ��c 

trong vi�c qu�n lý và �i�u hành Công ty. 

2. Ki�m tra tính h�p lý, h�p pháp, tính trung th�c và mc �� c�n tr�ng trong qu�n lý, �i�u 
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hành ho�t ��ng kinh doanh; tính h� th�ng, nh�t quán và phù h�p c�a công tác k� toán, th�ng kê 

và l�p báo cáo tài chính. 

3. Th�m �	nh tính ��y ��, h�p pháp và trung th�c c�a báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 

tài chính h�ng n#m và 06 tháng c�a Công ty, báo cáo �ánh giá công tác qu�n lý c�a H�i ��ng 

qu�n tr	 và trình báo cáo th�m �	nh t�i cu�c h�p ��i h�i ��ng c� �ông th�"ng niên. Rà soát h�p 

��ng, giao d	ch v�i ng�"i có liên quan thu�c th�m quy�n phê duy�t c�a H�i ��ng qu�n tr	 ho!c 

��i h�i ��ng c� �ông và ��a ra khuy�n ngh	 v� h�p ��ng, giao d	ch c�n có phê duy�t c�a H�i 

��ng qu�n tr	 ho!c ��i h�i ��ng c� �ông. 

4. Rà soát, ki�m tra và �ánh giá hi�u l�c và hi�u qu� c�a h� th�ng ki�m soát n�i b�, ki�m 

toán n�i b�, qu�n lý r�i ro và c�nh báo s�m c�a Công ty. 

5. Xem xét s� k� toán, ghi chép k� toán và các tài li�u khác c�a Công ty, công vi�c qu�n lý, 

�i�u hành ho�t ��ng c�a Công ty khi xét th�y c�n thi�t ho!c theo ngh	 quy�t ��i h�i ��ng c� 

�ông ho!c theo yêu c�u c�a c� �ông ho!c nhóm c� �ông quy �	nh t�i kho�n 2 �i�u 115 Lu�t 

Doanh nghi�p. 

6. Khi có yêu c�u c�a c� �ông ho!c nhóm c� �ông quy �	nh t�i kho�n 2 �i�u 115 Lu�t Doanh 

nghi�p, Ban ki�m soát th�c hi�n ki�m tra trong th"i h�n 07 ngày làm vi�c k� t* ngày nh�n ���c 

yêu c�u. Trong th"i h�n 15 ngày k� t* ngày k�t thúc ki�m tra, Ban ki�m soát ph�i báo cáo v� 

nh)ng v�n �� ���c yêu c�u ki�m tra ��n H�i ��ng qu�n tr	 và c� �ông ho!c nhóm c� �ông có 

yêu c�u. Vi�c ki�m tra c�a Ban ki�m soát quy �	nh t�i kho�n này không ���c c�n tr% ho�t ��ng 

bình th�"ng c�a H�i ��ng qu�n tr	, không gây gián �o�n �i�u hành ho�t ��ng kinh doanh c�a 

Công ty. 

7. Ki�n ngh	 H�i ��ng qu�n tr	 ho!c ��i h�i ��ng c� �ông bi�n pháp s�a ��i, b� sung, c�i 

ti�n c
 c�u t� chc qu�n lý, giám sát và �i�u hành ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty. 

8. Khi phát hi�n có thành viên H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c ho!c T�ng Giám ��c vi ph�m 

quy �	nh t�i �i�u 165 Lu�t doanh nghi�p ph�i thông báo ngay b�ng v#n b�n cho H�i ��ng qu�n 

tr	, yêu c�u ng�"i có hành vi vi ph�m ch�m dt hành vi vi ph�m và có gi�i pháp kh�c ph�c h�u 

qu�. 

9. Tham d� và tham gia th�o lu�n t�i các cu�c h�p ��i h�i ��ng c� �ông, H�i ��ng qu�n tr	 

và các cu�c h�p khác c�a Công ty. 

10. S� d�ng t� v�n ��c l�p, b� ph�n ki�m toán n�i b� c�a Công ty �� th�c hi�n nhi�m v� 

���c giao. 

11. Ban ki�m soát có th� tham kh�o ý ki�n c�a H�i ��ng qu�n tr	 tr��c khi trình báo cáo, 

k�t lu�n và ki�n ngh	 lên ��i h�i ��ng c� �ông. 



 
 

12. Ki�m tra t*ng v�n �� c� th� liên quan ��n qu�n lý, �i�u hành ho�t ��ng c�a Công ty 

theo �� ngh	 c�a c� �ông. 

13. Yêu c�u H�i ��ng qu�n tr	 ph�i tri�u t�p h�p b�t th�"ng ��i h�i ��ng c� �ông. 

14. Thay th� H�i ��ng qu�n tr	 tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c� �ông trong th"i h�n 30 ngày 

trong tr�"ng h�p H�i ��ng qu�n tr	 không tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c� �ông theo quy �	nh t�i 

kho�n 3 �i�u 140 Lu�t Doanh nghi�p. 

15. �� ngh	 Ch� t	ch H�i ��ng qu�n tr	 ph�i tri�u t�p h�p H�i ��ng qu�n tr	. 

16. Xem xét, trích l�c, sao chép m�t ph�n ho!c toàn b� n�i dung kê khai Danh sách ng�"i 

có liên quan và l�i ích có liên quan ���c kê khai quy �	nh t�i kho�n 1 và kho�n 2 �i�u 164 Lu�t 

Doanh nghi�p. 

17. �� xu�t và ki�n ngh	 ��i h�i ��ng c� �ông phê duy�t danh sách t� chc ki�m toán ���c 

ch�p thu�n th�c hi�n ki�m toán Báo cáo tài chính c�a Công ty; t� chc ki�m toán ���c ch�p 

thu�n th�c hi�n ki�m tra các ho�t ��ng c�a Công ty khi xét th�y c�n thi�t. 

18. Ch	u trách nhi�m tr��c c� �ông v� ho�t ��ng giám sát c�a mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, vi�c tuân th� pháp lu�t c�a thành viên H�i ��ng 

qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám ��c), ng�"i qu�n lý khác trong các ho�t ��ng. 

20. ��m b�o ph�i h�p ho�t ��ng v�i H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám ��c) và c� 

�ông. 

21. Tr�"ng h�p phát hi�n hành vi vi ph�m pháp lu�t ho!c vi ph�m �i�u l� công ty c�a thành 

viên H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám ��c) và ng�"i �i�u hành doanh nghi�p khác, Ban 

ki�m soát ph�i thông báo b�ng v#n b�n cho H�i ��ng qu�n tr	 trong vòng 48 gi", yêu c�u ng�"i 

có hành vi vi ph�m ch�m dt vi ph�m và có gi�i pháp kh�c ph�c h�u qu�. 

22. Xây d�ng Quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát và trình ��i h�i ��ng c� �ông thông 

qua.  

23. Chng ki�n H�i ��ng qu�n tr	 t� chc ki�m phi�u và l�p biên b�n ki�m phi�u n�u ���c 

H�i ��ng qu�n tr	 yêu c�u trong tr�"ng h�p l�y ý ki�n c� �ông b�ng v#n b�n �� thông qua ngh	 

quy�t c�a ��i h�i ��ng c� �ông. 

24. Tr�%ng Ban ki�m soát �i�u hành �� ��i h�i ��ng c� �ông b�u ch� t�a cu�c h�p ��i v�i 

tr�"ng h�p Ch� t	ch v�ng m!t ho!c t�m th"i m�t kh� n#ng làm vi�c mà các thành viên H�i ��ng 

qu�n tr	 còn l�i không b�u ���c ng�"i làm ch� t�a. Tr�"ng h�p này, ng�"i có s� phi�u b�u cao 

nh�t làm ch� t�a cu�c h�p. 

25. Th�c hi�n các quy�n và ngh�a v� khác theo quy �	nh c�a Lu�t Doanh nghi�p, �i�u l� 

công ty và Ngh	 quy�t c�a ��i h�i ��ng c� �ông. 
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�i�u 12. Quy�n ���c cung c$p thông tin c�a Ban ki�m soát 

1. Tài li�u và thông tin ph�i ���c g�i ��n thành viên Ban ki�m soát cùng th"i �i�m và theo 

ph�
ng thc nh� ��i v�i thành viên H�i ��ng qu�n tr	, bao g�m: 

a) Thông báo m"i h�p, phi�u l�y ý ki�n thành viên H�i ��ng qu�n tr	 và tài li�u kèm theo; 

b) Ngh	 quy�t, quy�t �	nh và biên b�n h�p c�a ��i h�i ��ng c� �ông, H�i ��ng qu�n tr	; 

c) Báo cáo c�a Giám ��c ho!c T�ng Giám ��c trình H�i ��ng qu�n tr	 ho!c tài li�u khác do 

Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban ki�m soát có quy�n ti�p c�n h� s
, tài li�u c�a Công ty l�u gi) t�i tr� s% 

chính, chi nhánh và �	a �i�m khác; có quy�n ��n �	a �i�m làm vi�c c�a ng�"i qu�n lý và nhân 

viên c�a Công ty trong gi" làm vi�c. 

3. H�i ��ng qu�n tr	, thành viên H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c ho!c T�ng Giám ��c, ng�"i 

qu�n lý khác ph�i cung c�p ��y ��, chính xác, k	p th"i thông tin, tài li�u v� công tác qu�n lý, 

�i�u hành và ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty theo yêu c�u c�a thành viên Ban ki�m soát ho!c 

Ban ki�m soát. 

�i�u 13. Trách nhi�m c�a Ban ki�m soát trong vi�c tri�u t�p h%p b$t th�#ng �
i h�i 

�&ng c' �ông 

1. Ban ki�m soát có trách nhi�m thay th� H�i ��ng qu�n tr	 tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c� 

�ông trong th"i h�n 30 ngày trong tr�"ng h�p H�i ��ng qu�n tr	 không tri�u t�p h�p ��i h�i 

��ng c� �ông trong các tr�"ng h�p sau �ây: 

a) S� thành viên H�i ��ng qu�n tr	, Ban ki�m soát còn l�i ít h
n s� thành viên theo quy �	nh 

c�a pháp lu�t; 

b) Theo yêu c�u c�a c� �ông ho!c nhóm c� �ông quy �	nh t�i kho�n 2 �i�u 115 Lu�t Doanh 

nghi�p; 

c) Khi có yêu c�u tri�u t�p h�p b�t th�"ng ��i h�i ��ng c� �ông c�a Ban ki�m soát nh�ng 

H�i ��ng qu�n tr	 không th�c hi�n, [tr* tr�"ng h�p �i�u l� công ty có quy �	nh khác]. 

2. Tr�"ng h�p Ban ki�m soát không tri�u t�p h�p ��i h�i ��ng c� �ông theo quy �	nh thì 

Ban ki�m soát ph�i b�i th�"ng thi�t h�i phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí tri�u t�p và ti�n hành h�p ��i h�i ��ng c� �ông theo quy �	nh t�i kho�n 1 �i�u 

này s, ���c Công ty hoàn l�i. 

 

Ch��ng IV 

CU�C H(P BAN KIM SOÁT 

 



 
 

�i�u 14. Cu�c h%p c�a Ban ki�m soát 

1. Ban ki�m soát ph�i h�p ít nh�t hai (02) l�n trong m�t n#m, s� l��ng thành viên tham d� 

h�p ít nh�t là hai ph�n ba (2/3) s� thành viên Ban ki�m soát. 

2. Ban ki�m soát có quy�n yêu c�u thành viên H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám 

��c) và ��i di�n t� chc ki�m toán ���c ch�p thu�n tham d� và tr� l"i các v�n �� c�n ���c làm 

rõ. 

�i�u 15. Biên b)n h%p Ban ki�m soát 

Biên b�n h�p Ban ki�m soát ���c l�p chi ti�t và rõ ràng. Ng�"i ghi biên b�n và các thành 

viên Ban ki�m soát tham d� h�p ph�i ký tên vào biên b�n cu�c h�p. Các biên b�n h�p c�a Ban 

ki�m soát ph�i ���c l�u gi) nh�m xác �	nh trách nhi�m c�a t*ng thành viên Ban ki�m soát. 

 

Ch��ng V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI L*I ÍCH 

 

�i�u 16. Trình báo cáo hàng n+m 

Các Báo cáo c�a Ban ki�m soát t�i cu�c h�p ��i h�i ��ng c� �ông th�"ng niên bao g�m 

các n�i dung sau �ây: 

1. Báo cáo v� k�t qu� kinh doanh c�a Công ty, v� k�t qu� ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr	, 

Giám ��c (T�ng Giám ��c) �� trình ��i h�i ��ng c� �ông thông qua t�i cu�c h�p ��i h�i ��ng 

c� �ông th�"ng niên. 

2. Báo cáo t� �ánh giá k�t qu� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát và thành viên Ban ki�m soát. 

3. Thù lao, chi phí ho�t ��ng và các l�i ích khác c�a Ban ki�m soát và t*ng thành viên Ban 

ki�m soát. 

4. T�ng k�t các cu�c h�p c�a Ban ki�m soát và các k�t lu�n, ki�n ngh	 c�a Ban ki�m soát; 

k�t qu� giám sát tình hình ho�t ��ng và tài chính c�a Công ty. 

5. Báo cáo �ánh giá v� giao d	ch gi)a Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty n�m 

quy�n ki�m soát trên n#m m�
i ph�n tr#m (50%) tr% lên v�n �i�u l� v�i thành viên H�i ��ng 

qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám ��c) và nh)ng ng�"i có liên quan c�a thành viên �ó; giao d	ch 

gi)a Công ty v�i công ty trong �ó thành viên H�i ��ng qu�n tr	 là thành viên sáng l�p ho!c là 

ng�"i qu�n lý doanh nghi�p trong th"i gian 03 n#m g�n nh�t tr��c th"i �i�m giao d	ch. 

6. K�t qu� giám sát ��i v�i H�i ��ng qu�n tr	, Giám ��c (T�ng Giám ��c) và nh)ng ng�"i 

�i�u hành doanh nghi�p khác. 

7. K�t qu� �ánh giá s� ph�i h�p ho�t ��ng gi)a Ban ki�m soát v�i H�i ��ng qu�n tr	, Giám 

��c (T�ng Giám ��c) và các c� �ông. 

8. �� xu�t và ki�n ngh	 ��i h�i ��ng c� �ông phê duy�t danh sách t� chc ki�m toán ���c 
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ch�p thu�n th�c hi�n ki�m toán Báo cáo tài chính c�a Công ty; t� chc ki�m toán ���c ch�p 

thu�n th�c hi�n ki�m tra các ho�t ��ng c�a Công ty khi xét th�y c�n thi�t. 

�i�u 17. Ti�n l��ng và quy�n l�i khác  

Tr�"ng h�p �i�u l� công ty không có quy �	nh khác thì ti�n l�
ng, thù lao, th�%ng và l�i 

ích khác c�a thành viên Ban ki�m soát ���c th�c hi�n theo quy �	nh sau �ây: 

1. Thành viên Ban ki�m soát ���c tr� ti�n l�
ng, thù lao, th�%ng và l�i ích khác theo quy�t 

�	nh c�a ��i h�i ��ng c� �ông. ��i h�i ��ng c� �ông quy�t �	nh t�ng mc ti�n l�
ng, thù lao, 

th�%ng, l�i ích khác và ngân sách ho�t ��ng h�ng n#m c�a Ban ki�m soát. 

2. Thành viên Ban ki�m soát ���c thanh toán chi phí #n, %, �i l�i, chi phí s� d�ng d	ch v� t� 

v�n ��c l�p v�i mc h�p lý. T�ng mc thù lao và chi phí này không v��t quá t�ng ngân sách 

ho�t ��ng h�ng n#m c�a Ban ki�m soát �ã ���c ��i h�i ��ng c� �ông ch�p thu�n, tr* tr�"ng 

h�p ��i h�i ��ng c� �ông có quy�t �	nh khác. 

3. Ti�n l�
ng và chi phí ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát ���c tính vào chi phí kinh doanh c�a 

Công ty theo quy �	nh c�a pháp lu�t v� thu� thu nh�p doanh nghi�p, quy �	nh khác c�a pháp lu�t 

có liên quan và ph�i ���c l�p thành m�c riêng trong báo cáo tài chính h�ng n#m c�a Công ty. 

�i�u 18. Công khai các l�i ích liên quan 

1. Thành viên Ban ki�m soát c�a Công ty ph�i kê khai cho Công ty v� các l�i ích liên quan 

c�a mình, bao g�m: 

a) Tên, mã s� doanh nghi�p, �	a ch� tr� s% chính, ngành, ngh� kinh doanh c�a doanh nghi�p 

mà h� làm ch� ho!c s% h)u ph�n v�n góp ho!c c� ph�n; t/ l� và th"i �i�m làm ch�, s% h)u ph�n 

v�n góp ho!c c� ph�n �ó; 

b) Tên, mã s� doanh nghi�p, �	a ch� tr� s% chính, ngành, ngh� kinh doanh c�a doanh nghi�p 

mà nh)ng ng�"i có liên quan c�a h� làm ch�, cùng s% h)u ho!c s% h)u riêng ph�n v�n góp ho!c 

c� ph�n trên 10% v�n �i�u l�. 

2. Vi�c kê khai theo quy �	nh t�i kho�n 1 �i�u này ph�i ���c th�c hi�n trong th"i h�n 07 

ngày làm vi�c k� t* ngày phát sinh l�i ích liên quan; vi�c s�a ��i, b� sung ph�i ���c thông báo 

v�i Công ty trong th"i h�n 07 ngày làm vi�c k� t* ngày có s�a ��i, b� sung t�
ng ng. 

3. Thành viên Ban ki�m soát và nh)ng ng�"i có liên quan c�a các thành viên Ban ki�m soát 

ch� ���c s� d�ng nh)ng thông tin có ���c nh" chc v� c�a mình �� ph�c v� l�i ích c�a Công ty. 

4. Thành viên Ban ki�m soát có ngh�a v� thông báo b�ng v#n b�n cho H�i ��ng qu�n tr	, 

Ban ki�m soát v� các giao d	ch gi)a Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty n�m quy�n 

ki�m soát trên n#m m�
i ph�n tr#m (50%) tr% lên v�n �i�u l� v�i thành viên Ban ki�m soát ho!c 



 
 

v�i nh)ng ng�"i có liên quan c�a thành viên Ban ki�m soát theo quy �	nh c�a pháp lu�t. ��i v�i 

các giao d	ch nêu trên do ��i h�i ��ng c� �ông ho!c H�i ��ng qu�n tr	 ch�p thu�n, Công ty ph�i 

th�c hi�n công b� thông tin v� các ngh	 quy�t này theo quy �	nh c�a pháp lu�t chng khoán v� 

công b� thông tin. 

5. Thành viên Ban ki�m soát và nh)ng ng�"i có liên quan c�a các thành viên này không 

���c s� d�ng ho!c ti�t l� cho ng�"i khác các thông tin n�i b� �� th�c hi�n các giao d	ch có liên 

quan.  

 

Ch��ng VI 

M,I QUAN H� C�A BAN KIM SOÁT 

 

�i�u 19. M�i quan h� gi-a các thành viên Ban ki�m soát 

Các thành viên Ban ki�m soát có m�i quan h� ��c l�p, không ph� thu�c l&n nhau nh�ng có 

s� ph�i h�p, c�ng tác trong công vi�c chung �� ��m b�o th�c hi�n t�t trách nhi�m, quy�n và 

nhi�m v� c�a Ban ki�m soát theo quy �	nh pháp lu�t và �i�u l� công ty. Tr�%ng Ban Ki�m soát 

là ng�"i �i�u ph�i công vi�c chung c�a Ban ki�m soát nh�ng không có quy�n chi ph�i các thành 

viên Ban ki�m soát. 

�i�u 20. M�i quan h� v.i ban �i�u hành 

Ban ki�m soát có m�i quan h� ��c l�p v�i ban �i�u hành Công ty, là �
n v	 th�c hi�n chc 

n#ng giám sát ho�t ��ng c�a ban �i�u hành.  

�i�u 21. M�i quan h� v.i H�i �&ng qu)n tr/ 

Ban ki�m soát có m�i quan h� ��c l�p v�i H�i ��ng qu�n tr	 Công ty, là �
n v	 th�c hi�n 

chc n#ng giám sát ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr	.  

 

Ch��ng VII 

�I0U KHO1N THI HÀNH 

�i�u 22. Hi�u l	c thi hành 

Quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO bao g�m VII 

ch�
ng, 22 �i�u và có hi�u l�c thi hành k� t* ngày 08 tháng 5 n#m 2021 

  TM. BAN KIM SOÁT 

TR23NG BAN 

(Ký, ghi rõ h� tên và �óng d�u) 
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CÔNG TY CP  
T�P �OÀN HAPACO  

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T	 do - H
nh phúc 

 
H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 

 

QUY CH� N�I B� V0 QU�N TR  CÔNG TY 

C�n c� Lu�t Ch�ng khoán ngày 26 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Doanh nghi�p ngày 17 tháng 6 n�m 2020;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a Chính 

ph
 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

 C�n c� Thông t� s� 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n�m 2020 c
a B� 

tr��ng B� Tài chính h��ng d�n m�t s� �iu v qu�n tr� công ty áp d�ng ��i v�i 

công ty ��i chúng t�i Ngh� ��nh s� 155/2020/N	-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 

c
a Chính ph
 quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �iu c
a Lu�t Ch�ng khoán; 

C�n c� 	iu l� Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO 

C�n c� Ngh� quy�t 	�i h�i ��ng c� �ông s� 05/2021/NQ-�H�C� ngày 08 

tháng 5 n�m 2021 

H�i ��ng qu�n tr� ban hành Quy ch� n�i b� v qu�n tr� công ty Công ty c� 

ph�n T�p �oàn HAPACO 

Quy ch� n�i b� v qu�n tr� công ty Công ty c� ph�n T�p �oàn HAPACO bao 

g�m các n�i dung sau: 

CH��NG I. QUY ��NH CHUNG 

�i�u 1. Ph
m vi �i�u ch�nh và ��i t��ng áp d�ng 

1. Ph�m vi �i�u ch�nh: Quy ch� n�i b� v� qu�n tr	 công ty quy �	nh các n�i 

dung v� vai trò, quy�n và ngh
a v� c�a ��i h�i �ng c� �ông, H�i �ng qu�n tr	, 

Giám ��c (T�ng Giám ��c); trình t�, th� t�c h�p ��i h�i �ng c� �ông; �� c�, �ng 

c�, b�u, mi�n nhi�m và bãi nhi�m thành viên H�i �ng qu�n tr	, Ban ki�m soát, 

Giám ��c (T�ng Giám ��c) và các ho�t ��ng khác theo quy �	nh t�i �i�u l� công 

ty và các quy �	nh hi�n hành khác c�a pháp lu�t. 

2. ��i t��ng áp d�ng: Quy ch� này ���c áp d�ng cho các thành viên H�i �ng 

qu�n tr	, Ban ki�m soát, Giám ��c (T�ng Giám ��c) và nh�ng ng��i liên quan. 

CH��NG II. ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

�i�u 2. Vai trò, quy�n và ngh
a v� c�a ��i h�i �ng c� �ông. 
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NGH� QUY�T 

��I H�I ��NG C� �ÔNG TH�	NG NIÊN N
M 2021 

CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO 
 

-  C�n c� Lu�t Doanh nghi�p s� 59/2020/QH14 ngày 17 /6/ 2020; 

-  C�n c� Lu�t Ch�ng khoán s� 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

-  C�n c� �i�u l� T� ch�c và Ho	t 
�ng c�a Công ty C� phn T�p 
oàn HAPACO; 

-  C�n c� Biên b�n ki�m phi�u �	i h�i 
�ng C� 
ông th��ng niên n�m 2021 c�a Công ty C� phn 

T�p 
oàn HAPACO ngày 08/5/2021; 

-  C�n c� Biên b�n h�p �	i h�i 
�ng C� 
ông th��ng niên n�m 2021 c�a Công ty C� phn T�p 


oàn HAPACO ngày 08/5/2021; 

��i h�i ��ng C� �ông th��ng niên n	m 2021 c
a Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO (T�p 

�oàn) có ………… C� �ông và ng��i ��c 
y quy�n tham d� ��i h�i, ��i di�n cho …………. c� 

ph�n, b�ng …………% t�ng s� c� ph�n có quy�n bi�u quy�t c
a T�p �oàn. 

��i h�i �ã ti�n hành �úng trình t� theo quy ��nh c
a pháp lu�t hi�n hành và �i�u l� T� ch�c 

và ho�t ��ng Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO. 

��I H�I ��NG C� �ÔNG TH�	NG NIÊN N
M 2021  

CÔNG TY C� PH�N T�P �OÀN HAPACO 

QUY�T NGH� 

�iu 1: Nh�t trí phê chu�n Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh n�m 2020, 

ph��ng h��ng nhi�m v� và k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh n�m 2021 nh� n�i dung �ã ��c nêu 

trong tài li�u báo cáo ��i h�i và giao ch� tiêu k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh n	m 2021, trong �ó: 

-  T�ng doanh thu:           470.000.000.000 ��ng 

-  Li nhu�n tr��c thu�:               80.000.000.000 ��ng 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 2: Phê chu�n Báo cáo Ki�m �i�m c�a H�i ��ng qu�n tr� v ho�t ��ng qu�n tr� n�m tài 

chính 2020 và nhi�m v� qu�n tr� n�m 2021 nh� n�i dung �ã ���c nêu trong tài li�u báo cáo 

��i h�i. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

CÔNG TY CP T�P �OÀN HAPACO 

��I H�I ��NG C� �ÔNG 
 

S�: 05/2021/NQ-�H�C� 

 

              C�NG HOÀ XÃ H�I CH  NGH!A VI"T NAM 

               ��c l#p - T$ do - H�nh phúc 
                     

      

H�i Phòng, ngày 08 tháng 5 n�m 2021 
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�iu 3: Phê chu�n Báo cáo ho�t ��ng c�a Ban Ki�m soát trong n�m tài chính 2020 và nhi�m 

v� ki�m soát n�m 2021 nh� n�i dung �ã ���c nêu trong tài li�u báo cáo ��i h�i. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 4: Phê chu�n Báo cáo Tài chính ki�m toán n�m 2020 �ã ���c Công ty TNHH Ki�m toán 

Nhân Tâm Vi�t, ti�n hành ki�m toán theo �úng các chu�n m�c quy ��nh, nh� n�i dung �ã ��c 

nêu trong tài li�u báo cáo ��i h�i. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 5: Phê chu�n m%c thù lao trung bình �&i v�i thành viên H�i ��ng qu�n tr� và thành viên 

Ban Ki�m soát n�m 2020 và 2021 là: 

- Thành viên H�i ��ng qu�n tr� : 7.000.000 ��ng/ng��i/tháng 

- Thành viên Ban Ki�m soát : 5.000.000 ��ng/ng��i/tháng 

-  N�u ph�n ��u v�t m�c ch� tiêu li nhu�n thì H�i ��ng qu�n tr� và Ban Ki�m soát ��c th��ng 

10% trên li nhu�n v�t m�c k� ho�ch n	m 2021. 

-  M�c thù lao chi tr� cho thành viên H�i ��ng qu�n tr� và thành viên Ban Ki�m soát là tr��c thu�. 

Các thành viên H�i ��ng qu�n tr� và thành viên Ban Ki�m soát ch�u trách nhi�m khai báo và n�p 

thu� thu nh�p cá nhân theo quy ��nh c
a pháp lu�t. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 6: Phê chu�n ph��ng án phân ph&i l�i nhu#n và chi tr� c' t%c n�m 2020, c� th�: 

Li nhu�n sau thu� ch�a phân ph�i l�y k� ��n ngày 31/12/2020 là 64.187.695.211 ��ng: 

- Chia c� t�c n	m 2020 b�ng ti�n m�t, t� l� 6% (m i c� phi�u ��c nh�n 600 ��ng). 

Li nhu�n �� l�i ch�a phân ph�i dùng �� tái ��u t�, ��ng th�i nâng cao n	ng l�c tài chính, b� sung 

v�n l�u ��ng cho các Công ty thành viên c
a T�p �oàn, h�n ch� các r
i ro thanh kho�n cho doanh 

nghi�p trong n	m 2021, gia t	ng li ích cho c� �ông. Ph�n ��u n	m 2021 ��c chia c� t�c m�c t! 

8-10%. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 7: Thông qua vi�c u( quyn cho H�i ��ng qu�n tr� l$a ch)n m�t trong các công ty ki�m 

toán trong danh sách các công ty ki�m toán ��c "y ban Ch�ng khoán Nhà n��c ch�p thu�n th�c 

hi�n ki�m toán �#n v� có li ích công chúng n	m 2021 �� soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 

và ki�m toán báo cáo tài chính n	m 2021 c
a T�p �oàn theo quy ��nh c
a pháp lu�t. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 8: Thông qua vi�c �y quyn cho H�i ��ng qu�n tr� quy�t ��nh vi�c Công ty �*u t� có giá 

tr� b�ng ho�c l�n h#n 35% t�ng giá tr� tài s�n ��c ghi trong báo cáo tài chính g�n nh�t �ã ��c 
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ki�m toán c
a Công ty. Th�i h�n 
y quy�n t! ngày 08/5/2021 ��n ngày t� ch�c ��i h�i ��ng C� 

�ông th��ng niên n	m 2022. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 9: Thông qua ch� tr��ng �*u t� 06 d$ án trong nhi�m k+ 2021-2026 (Kèm theo t� trình 

s� ……./2021/TT-HAP), bao g�m: 

1. D� án nhà máy ch� bi�n cà phê S#n La – T�p �oàn HAPACO 

2. D� án B�nh vi�n �a Khoa Qu�c t� Vi�t – Hàn 

3. D� án Nhà máy �i�n n	ng l�ng tái t�o (�i�n gió) t�i t�nh Gia Lai 

4. D� án Trung tâm ch	m sóc ng��i cao tu�i qu�c t� Sông Giá Minh Tân 

5. D� án Khu nhà � Th�#ng m�i t�i s� 441A Tôn ��c Th$ng, huy�n An D�#ng, thành ph� 

H�i Phòng 

6. D� án Nhà máy Gi�y Kraft giai �o�n II – nâng công su�t lên 50.000 t�n/n	m. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 10: Thông qua ph��ng án phát hành c' ph*n t�ng v&n �iu l� n�m 2021 (Kèm theo t� 

trình s�:………/2021/TT-HAP) 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 11: Thông qua vi�c �iu ch,nh, lo�i b-, s.a �'i ngành, ngh kinh doanh c�a công ty 

(Kèm theo t� trình s�:………/2021/TT-HAP) 

�iu 12: Thông qua vi�c s.a �'i, b' sung �iu l� công ty. 

�iu 13: Thông qua quy ch� qu�n tr� n�i b� công ty 

�iu 14: Thông qua quy ch� ho�t ��ng c�a H�QT 

�iu 15: Thông qua quy ch� ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát 

�iu 16: ��i h�i �ã b*u ……thành viên H�QT và …….thành viên BKS Công ty nhi�m k+ 

2021-2026, c� th�: 

H�i ��ng qu�n tr� Công ty g�m: ……thành viên 

1./ Ông:…………………… 

2./ Ông:…………………… 

3./ Ông:…………………… 

4./ Ông:…………………… 

5./ Ông:…………………… 

6./ Ông:…………………… 

7./ Ông:…………………… 
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H�i ��ng qu�n tr� nhi�m k% 2021-2026 h&p phiên ��u tiên �ã th�ng nh�t b�u ông……………..gi' 

ch�c v( Ch� t�ch H�QT Công ty. 

Ban Ki�m soát Công ty g�m: ……thành viên 

1./ Ông:…………………… 

2./ Ông:…………………… 

3./ Ông:…………………… 

Ban ki�m soát nhi�m k% 2021-2026 h&p phiên ��u tiên �ã th�ng nh�t b�u ông……………gi' ch�c 

v( Tr�/ng Ban ki�m soát Công ty. 

T� l� bi�u quy�t 
�ng ý thông qua là ......... t�ng s� c� phn bi�u quy�t d� h�p. 

�iu 17: �iu kho�n thi hành 

Ngh� quy�t này có hi�u l�c k� t! ngày 08/5/2021. Các thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban Ki�m 

soát, Ban T�ng Giám ��c và các C� �ông Công ty C� ph�n T�p �oàn HAPACO ch�u trách nhi�m 

thi hành Ngh� quy�t này theo quy ��nh c
a pháp lu�t và �i�u l� T� ch�c và Ho�t ��ng Công ty C� 

ph�n T�p �oàn HAPACO./. 

 

N�i nh#n: 
- UBCKNN}b/c  

- S� GDCKTPHCM}b/c 

- Quý C� 
ông}
/b 

- L�u HCNS 

 T/M. ��I H�I ��NG C� �ÔNG 

CH" T)A 

 

 

 

 

 

CH" T*CH H�QT 

TS. V0 D��ng Hin 
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