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.

A.

.

TEN DOmH NGHIEP: CONG TY CO pnAN TIIl1c pHAM HiJtJ NGm

- Giay phep thanh l~p va hoat dQng s6: 0102109239 dp ngay 01112/2006, dang ki
thay d6i lfuIthir 13 ngay 06/5/2020.
- Dia chi tIV sa chinh: S6 122 Dinh Cong, phuong Dinh Cong, quan Hoang Mai, thanh
ph6 HaNQi.

B.

THm GIAN vA DIA DIEM HOP:

- Thai gian: 9gia 00 ngay 22 thang 06 nam 2022.
- Dia diem: Phong h9P tfuIg 2 Nha may Htru Nghi tai B~c Ninh. Dia chi: Lo CN15-2
KCN Yen Phong rna rong, xli Yen Trung, huyen Yen Phong, tinh B~c Ninh.

C.

c:m1ONG

TRiNH vA NOI DUNG HQP:

Thao luan va bi~u quy€t v~n d~ thuoc tham quyen cua D~i hQi d6ng c6 dong thuong nien

nam 2022.

THANH!pHAN TRAM DU & DIEU KIEN TlEN nANn DAI HOI:
Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ban Ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c, cac C6 dong va
Nguoi dai dien uy quyen cua C6 dong Cong ty CP Thuc pham Hfru Nghi (theo Danh sach c6
dong ch6t d~n ngay dang kY cu6i cung 10106/2022 do Trung tam Luu kY ChUng khoan Vi~t
Nam cung dp) .
Cv the: T~i thai diem khai m~c, cO'cau co dong tham d\l' D~i hQi nhu sau:
- T6ng s6 c6 ph§n c6 quySn bi~u quy~t dang luu hanh cua Cong ty la: 30.000.000
c6 ph§n ph6 thong, tuO'ng duO'ng 30.000.000 phi~u biSu quy~t.
- T6ng s6 c6 dong tham dl,lD~i hQi (tflfc ti~p ho~c thong qua nguM duqc uy quy~n) la
08 c6 dong, d*i di~n cho 28.948.843 c6 ph§n, chi~m 96,500/0 tren t6ng s6 c6 ph§n c6 quy€n
bi~u quy~t, trong d6:
+ S6 c6 Idong tham d\l' trl,lc ti~p la 03 c6 dong, d~i di~n cho 3.946.450 c6 ph§n, chi~m
11,66% t6ng s6 c6 phfuI co quYSnbi~u quy~t;
+ S6 c6 ~ong uy quYSn la 05 c6 dong, d~i di~n cho 25.452.393 c6 ph§n, chi~m 84,840/0
t6ng s6 c6 ph§n c6 quy€n bi~u quy~t.
Theo quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty v~
vi~c: D~i hQi d6ng c6 dong duqc ti~n hanh khi c6 s6 c6 dong d\l' h9P d~i di~n cho it nh~t 51%
c6 ph§n c6 quy€n bi€u quy~t, thea d6 D~i hQi dli dap Ung du di€u ki~n d€ ti~n hanh.
Cac c~p hlI~t v€ danh sach c6 dong tham d\l' ho~c uy guy€n tham dl,l(n~u c6) se neu chi
ti~t t~i phfuI dil~nbi~n cUQch9P t~i M\lc F.I Bien ban nay.
E. CO cAu NIlAN sVDoAN CHi; TICH & cAc BAN GIUP vItc T~I D~I H(H
CO'c~u nhan S\l'Doan Chu tich va cac Ban h6 trq t~i D~i hQi dli duqc D~i hQi d6ng c6
dong thong q~a bfu1g hinh thuc giO'The bi~u guy~t t~i D~i hQi vai ty I~bi€u guy~t cua c6
dong co m~t tan thanh. C\l th€ nhu sau:
o Chii tda Dai hoi:
Theo guy dinh, chu tich HDQT la ngmJi chu t9a cac ki h9P cua D~i hQi C6 dong, Ong
Trinh Trung l1i~u, nay do co vi~c,dQtxu~t khong t~~ tham d\l' d~i hQi.
,
Can cu thee guy dinh t~i diem a khoan 2 Dieu 146 Lu~t Doanh nghi~p va khoan 4 Dieu
19 Di€u l~ Cong ty c6 phfuI thl,lc phdm HCiuNghi guy dinh: "Truang hqp Chu tich v~ng m~t
ho~c t~ thai m~t kha nang lam vi~c thi cac thanh vien HQi d6ng guan tri con l~i b§u mQt
D.

.,

I.,
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,

?

ngiroi trong s6 ho lam chu toa cuoc hop theo nguyen t~c da s6; tnrong hop khong b~u duoc
nguoi lam chu ~Qathi ~ru6n~ B~n kiem S?at di€u khien d~ Dai h(>id6ng c6 dong b~u chu tea
cuoc hop va ngiroi co so phieu bau cao nhat lam chu toa cucc hQP".
Sau khi cac thanh vien IIDQT con lai cua Cong ty h(>iy, b~u va sau khi khong b~u diroc

met ngiroi trong s6 thanh vien HDQT lam chu toa thi dffthong nh~t d~ Truong Ban kiern soat
di€u hanh phan b~u chu toa cuoc hQPtheo dung trinh tu Luat doanh nghiep va Di€u l~ Cong ty
dffquy dinh.
Dai h(>idff l~y Y kien d€ ctr cua cac e6 dong, nh~t tri gioi thieu d€ cu ang T~ Nguyen Hai
- Pho T6ng giam d6c Cong ty C6 phk ThlJc ph~m Hfru Nghi lam chu tQa cu(>chQp va ti~n
hanh bi~u quy~t.
K~t qua bi&uquy~t b~u ong T~ Nguyen Hai lam Chu to~ cu(>chQp nhu sau;
Tim thcmh: 28.948.843 c6 phdn tuang Ung 100% t6ng s6 c6 phdn co quy€n biiu
quyit tr;z,i
[)r;zih9i.
- Khong tan thimh: 0 c6 phdn tuang Ung 0% t6ng s6 c6 phdn co quy€n biiu quyh tr;zi
[)r;zih9i'l
'
Khong co y kien: Khong
Kit lu~n: Dqi h9i ali thong qua Ong Tq Nguyen Hai - Pho T6ng giam a6c Cong ty lam Chi{
toq [)qi h9i vOi tY l~ tan thanh 100% c6 phdn co quy€n biiu quyh tqi Dgi h9i.

o

I>ai vOiICO'ciu nhan Sl}' I>oim Chii tjch va cac Ban ha trQ' t~i I>~i h(>idff duQ'cD~i
h(>id6ng c6 dong thong qua bfuIg hinh thuc gia The bi~u quy~t t~i D~i h(>i,C\l th~
1.
I>oan Chii tich:
ang T~ Nguyen Hai
- Ph6 T6ng giam d6c
- Chu to~
ang: Thai
Anh
Tu~n
- TruOng ban ki~m soat
I
_
Ong: Nguyen Hfiu Thanh
- TruOng ban PC- Nguai quan trj cong ty d~i chUng
2.
~an l1hll ki
Ong: Nguyen Hfru Thanh
- TruOng ban thu ky
Ba: Tlik Anh Quan
- Thanh vien
Ix
J.'
,
,
3.
Ban Niem phieu hieu quyet va Bau cil'
Ba Trk Anh Quan
- TruOng ban
ang NguySn Hfiu Thanh
- Thanh vien
qng tjgu~Sn Th~ Cong
- Thanh vien
Ket qua bieu quyet thong qua Doan chit tich va cae ban:
Tan thcmh: 28.948.843 c6 phdn tuang Ung 100% t6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u
quyh tqi [)gi h9i.
- Khong tan thanh: 0 c6 phdn tuang zmg 0% t6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u quyh tqi
Dqi h9il
- Khong co y kiin: Khong
Kit lu~n: Dqi h9i ali thong qua vai tY l~ tim thanh 100%.
• Thimh vien HDQT tham d"c
Ong: Biti Tuin Anb
A

4. Ban Ki~m tra til cach cA dong (duQ'c thanh l~p theo Quy~t dinh s6 117IQD- TPHN
ngay 20/05/2022 cua Chu tieh H(>id6ng quan tri vS vi~c thanh l~p Ban ki~m tra tu cac,h
c6 dong):
- TruOng ban
~aTr~~Quan
Ong Nguyen HihI Thanh
- Thanh vien
ang NguySn Thanh Cong
- Thanh vien

F.
I.

N9I DU.NG 1>;\1HQI

vA ~ltU OUyET THONG OUA

TOM TAT DIEN BIEN CUQC HOP
2

1. Theo bao cao cua Ban ki~m tra tu each c6 dong thi khong co them c6 dong nao d~n muon,

nhu v~y thanh Iph~ntham ,d\I ~a s6 C? phan nrong Un& khor;g ~hay,d6i, C\l t~~ la,08 c6,dong,
dai dien cho 2~.948.843 co phan, chiem 96,50% tren tong so co phan c6 quyen bieu quyet.
2. V6 Quy ch~ lam viec tai Dai h9i va N9i dung Chuang trinh nghi S\I cua Dai hoi: Ong
T~ Nguyen Hai Chu toa CU9Chop da thong qua Quy ch~ lam viec tai dai h9i va n9i dung
chuang trinh nghi S\Icua Dai hoi,
3. V6 cac bao cao trinh bay tai Dai h9i va cac To trinh do H9i d6ng Quan tri trinh bay tai
Dai h9i da duoc Dai h9i xem xet, lang nghe va thao luan.
4. y kien phat bieu cua cac c6 dong
Cac c6 dong da thao luan, ban bac v6 n9i dung chuang trinh d~i h9i. Doan chu tich da ghi
nh~ Y ki~n cu~ cac c6 dong va giai dap cac y ki~n.
.
II. BIEU QUYET vA THONG QUA:
Sau khi xem xet cac Bao cao va thao lu~n v~n d6 lien quan, D~i h9i d6ng c6 dong
thuang nien nam 2022 cua Cong ty c6 ph~n th\Ic phAm Huu Nghi da th6ng nh~t thong
qua cac n9i dung sau:
1. Thong qua CO'cAu nhan Sl}' Doan Chu t!ch, B§u chu to~ va cac Ban giup
vi~c t~i D~i hQi; thong qua nQi dung chuO'ng trlnh D~i hQi, quy ch~ lam vi~c
t~i D~il hQi dAng cA dong nam 2022.
Bi~u 9uy~t, th,ong,Qua:
.,
.
,
- Tong so co phiin tham gia bieu quyet tt;liDt;lih9i: 28.948.843 co phiin
- Tan thimh: 28.948.843 c6 phdn tU'011gu-ng100% t6ng s6 c6 phdn co quy€n biJu

quyit tt;liDt;lih9i.
- Khong tan thimh: 0 c6 phdn tU'011gimg 0% t6ng s6
Dt;lih9i.
- ~ Khong co
y kiin: Khong
I
,

c6 phdn co quy€n biiu quyit tt;li

Ket luan: 100% y kien tan thanh.
2. Thong I qua toan van Bao cao clla HQi dAng quan tr! (v~ quan trj, k~t qua
ho~t dQng cua HQi dAng quan tr! va tung thanh vien HQi dAng quan trD
2021, k~ ho~ch 2022 clla HDQT; thong qua toim van Bao cao v~ tlnh hinh
quan tr! Cong ty (Bao cao s6 98/BC- TPHN ngay 20/5/2022).
Bi~u 9uy~t, th,ong,9ua:
.,
.
,
- Tong so co phiin tham gia bieu quyet tt;liDt;lih9i: 28.948.843 co phiin
- Tan thimh: 28.948.843 c6 phdn tU'011gimg 100% t6ng s6 c6 phdn co quy€n biJu

quyit tt;liDt;lih9i.
- Khong tan thimh: 0 c6 phdn tU'011gu-ng0% t6ng
Dt;lih9i.
- Khong co y kiin: Khong

j

scic6 phdn co quy€n biJu quyit tt;li

K~t luan: 100% y ki~n tan thanh.
3. Thong qua toan van bao cao clla Ban di~u hanh v~ k~t qua ho~t dQng san
xuAt kinh doanh nam 2021 va k~ ho~ch nam 2022 (Bao cao s6 99/BC-TPHN
ngay 20/5/2022).
·
A
~Jth",0ng,9ua:
Bleu 9uyetl,
.,
.
,
Tong so co phiin tham gia bieu quyet tt;liDt;lih9i: 28.948.843 co phiin
- Tan thi:mh: 28.948.843 c6 phdn tU'011gu-ng100% t6ng s6 c6 phdn co quy€n biiu

quyit tt;liDt;lih9i.
- Khong tan thanh: 0 c6 phdn tU'011gimg 0% t6ng
Dt;lih9i.
- Khong co y kiin: Khong

s6 c6 phdn co quy€n bdu quyh tt;li

K~t luan: 100% y ki~n tan thanh.
4. Thong I qua to an van Bao cao clla Ban ki~m soat (v~ k~t qua kinh doanh clla
Cong ty, k~t qua ho~t dQng clla HQi dAng quan tr!, Giam dBc (TAng giam
,3

dBc»; ~h§m djnh ciia BKS v~ bao cao tai chinh dft duQ'c ki~m toan; Bao cao t,t}'
danh gla k~t qua hoat dQng ciia Ban ki~m soat va Ki~m soat vien nam 2021,
k~ hoach 2022 (Bao cao sA 100/BC-BKS ngay 20/5/2022).
A
·
Bleu 9uye,.(t th".ong,aua:
.,
.
,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet tai Dai hoi: 28.948.843 co phdn
- Tim thanh: 28.948.843 c6 phdn tU077gung 100% tong s6 c6 phdn co quyen bi€u
quy€t tai Dai hoi.
-

Khong tim thanh:

-

Khong co y bin:

0 c6 phdn tU077gtmg 0% t6ng

s6 c6 phdn

co quyen bi€u quyit tai

Dai hoi.
Khong

K~t luan: 100% y ki€n tan thanh,
5. Thdng Iqua toan van Bao cao v~ k~t qua ph at hanh trai phi~u nam 2021 (Bao
cao so 101IBC- TPHN ngay 20/5/2022).
Bi~u 9uy~\ th.ong,aua:
.,
,
,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet t(li D(li h(Ji: 28.948.843 co phiin
- Tan thimh: 28.948.843 c6 phdn tU077gung 100% t6ng s6 c6 phdn co quyJn biiu
quyit tCJii
fJ(li h(Ji.
Khong tim thimh: 0 c6 phdn tU077gUng 0% t6ng
D(li h(Ji.
Khong eo y bin: Khong

-

s6 c6 phdn

co quyJn bi€u quy€t t(li

K~t luan: 100% y ki€n tan thfmh.
6. Thong Iqua toan van nQi dung Tir trinb sA 102/TTr- TPHN ngay 20/5/2022 v~
vi~c sua dai ba sung di~u l~ Cong ty cA ph§n tht}'c ph§m Huu Nghi l§n thO-07
va uy quy~n cho Chu tich HQi dang quan tri ky ban hanh.
Bi~u 9.uy~t !hqng C)ua:
.,
,
,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet t(li D(li h(Ji: 28.948.843 co phdn
- Tan thanh: 28.948.843 c6 phdn tU077gUng 100% t6ng s6 c6 phdn co quyJn biiu
quyit t(li D(li h(Ji.
Khong tan thimh: 0 c6 phdn tU077gUng 0% t6ng s6 c6 phdn co quyJn bidu quyit t(li
Dai hoi!
Khong
y bin: Khong

fO

-

K~t luan: 100% y ki~n tan thanh.
7. Thong qua toan van nQi dung Tir trinh sA 103/TTr-TPHN
ngay 20/5/2022 v~
Quy ch~ ho~t dQng cua HQi dang quan trio
A 9,uye
.(t jth"qng C)ua:
B·leu
.,
,
,
- Tong so co phiin tham gia bieu quyet tqi Dqi h(Ji: 28.948.843 co phtin
- Tim thcmh: 28.948.843 c6 phdn tU077gung 100% t6ng s6 c6 phdn co quyJn bdu
-

A

quyit t(li D(li h(Ji.
Khong tan thcmh: 0 c6 phdn tu077g Ung 0% t6ng s6 c6 phdn co quyJn bi€u quyit t(li
D(li h(Ji)
,
Khong eo y ben: Khong
I

,

Ket luan: 100% y kien tan thanh.
8. Thong qua toan van nQi dung Tir trinh sA 104/TTr- TPHN ngay 20/5/2022 v~
Quy ch~ ho~t dQng cua Ban ki~m soat.
A
·
B leu 9.uyeAtth"
~ qng 9ua:
.,
.
,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet t(li D(li h(Ji: 28.948.843 co phdn
- Tim thcmh: 28.948.843 c6 phdn tU077gung 100% t6ng s6 c6 phdn co quyJn bdu '
-

quy€t t(li D(li h(Ji.
Khong tan thimh: 0 c6 phdn tuang Ung 0% t6ng s6 c6 phdn co quyJn biiu quy€t t(li
D(li h(Ji.
Khong co y bin: Khong
I
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K~t luan: 100% y kien tan thanh.
9. Thong qua toan van nQi dung TO' trinh s6 105ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 thong
qua "Quy ch~ nQi bQ v~ quan tr] Cong ty CB ph§n Thtrc ph§m Huu Ngh]".
Bi~u 9.uY~t!hqng 9ua:
.,
.
,
- Tong sOlco phdn tham gia bieu quyet tai Dai hoi: 28.948.843 co phdn
- Tan thanh: 28.948.843 cd phdn tuong ung 100% tdng sd cd phdn co quyen us«
quy€t tai Dai h9i.
- Khong tan thanh: 0 cd phdn tuong ung 0% tong sd cd phdn co quyen bi€u quy€t tai
Dqi h9i.
- Khong co y !din: Khong
K~t luan: ,00%) y kiSn tan thimh.,
,
10. Thong qua toan van nQi dung TO' trinh so 106ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 ve vi~c
bB sung nganh ngh~ dang kY kinh doanh.
At ;th"~ng 9ua:
'~ Q,uye
Bleu
"
,
,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet tai Dai hoi: 28.948.843 co phdn
- Tan thanh: 28.948.843 cd phdn tuong ung 100% tdng sd cd phdn co quyen biiu
qUy€ttdi Dqi h9i.
- Khong tan thimh: 0 cd phan tuang zmg 0% tdng sd cd phan co quy€n bi€u quyit tqi
Dqi h9i.
- Khong eo y !din: Khong
K~t luan: 100% y ki6n tan thanh.
11. Thong qua to an van nQi dung Tir trinh s6 107ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~ vi~c
thong qua bao cao tai chinh 2021 ki~m toano
Bi~u 9.uy~t ~hqng 9ua:
"
,
,
Tong so co phan tham gia bieu quyet tqi Dqi h9i: 28.948.843 co phan
Tan ,thimh:
28.948.843 cd phan tuang zmg 100% tdng sd cd phan co quy~n biiu
I
quyet tqi Dqi h9i.
- Khong tan thimh: 0 cd phan tuang Ung 0% tdng sd cd phan co quy€n biiu quy€t tqi
Dai hoil
- Khong to y !din: Khong
K~t luan: 100% y ki6n tan thanh.
12. Thong iqua toan van nQi dung Tir trinh s6 108ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~ vi~c
~ ph an ph6i lQi nhuin va trich lip cac quy 2021.
Bieu 9,uyet Jh~ng 9ua:
"
,
,
- Tong so co phan tham gia bieu quyet tqi Dqi h9i: 28.948.843 co phan
- Tan thJnh: 28.948.843 cd phan tuang ung 100% tdng s6 cd phan co quy€n bdu
quy€t tqi Dqi h9i.
- Khong tan thimh: 0 cd phan tuang ung 0% tdng s6 cd phan co quy~n bi€u quy€t tqi
Dqi h9i.
- Khong co y !din: Khong
Ket luan: ~Oo% y kien tan thanh.
13. Thon, qua toan van nQi dung TO'trinh s6 1091TTr- TPHN ngay 20/5/2022 v~ vi~c
d., kien ph an chia c8 ttlC 2022.
Bi~u g.uy~t!!hqng 9ua:
.,
,
,
.
- Tong so co phcm tham gia bieu quyet tqi Dqi h9i: 28.948.843 co phan
- Tan thimh: 28.948.843 cd pMn tuang zmg 100% tdng s6 cd phdn c6 quyJn bdu
quy€t tai Dqi h9i.
- Khong ~an thimh: 0 cd phan tuang zmg 0% tdng s6 cd phan co quy€n bi€u quy€t tqi
Dqi h9i.
- Khong fO y !din: Khong
K~t luan: 100% y ki6n tan thanh.
,

,

I
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14.Thong qua toan van nQi dung Tir trinh s6 110ffTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~ vi~c

l1}'achen don vj ki~m toan 2022.
Bi~u g,ny~t}hqng 9ua:
"
, ,
- Tong sOlco phdn tham gia bi,euq'!yet tai Dai hoi: 28.~48.8~3~op~an
,
,
- Tim thdnh: 28.948.843 co phdn tuang ung 100% tong so co ph an co quyen bieu
quyit tai Dai hoi.
- Khong ~im thanh: 0 c6 phdn tuong ung 0% t6ng s6 c6 phdn co quyen bdu quyet tai
Dc;zih(Ji.
- Khong co y kiin: Khong
K~t luan: 1000/0y kien tan thanh.
15.Thong qua toan van nQi dung Tir trinh s6 ll1ffTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~ vi~c
quy thu lao HDQT, BKS nam 2022.
Bi~u g,uy~t;thqne:9ua:
"
, ,
- Tong so co phdn tham gia bieu quyet tai Dai h(Ji: 28.948.843co phdn
- Tan ,th~nh: 28.948.843 c6 phdn tuong teng 100% t6ng s6 c6 phdn co quyen bdu
quyet tai DC;Zi
hoi.
- Khong tan thanh: 0 c6 phdn tuong zing 0% t6ng s6 c6 phdn co quy~n bdu quyit tc;zi
Dc;zih(Ji.
- Khong co y kiin: Khong
K~t luan: 100% y ki~n tan thanh.
16.Thong Iqua k~t qua bii biu I~i 01 thanh vien HDQT nhi~m Icy 05 nam ti~p theo
2022-2027:
.
86 ta phi~u b§.u phat ra 10
86 ta phi~u b§.u thu v6 10
86 phi~u hgp 1~10, s6 phi~u khong hgp l~: 0
Danh sach trung cu.
I

STT
1

S6 phi~u biu

H9 va ten
Trinh Trung Hieu

28.948.843

Ty I~ s6 phi~u bau IT&ng
s6 CP co quy~n BQ tham
d1}'DH (%)
100%

.,_
, .,.
,
,
Ket luan: 100% y kien tan thanh.
A

17. Th01g qua k~t qua biu m6'i 01 thimh vien HDQT dQc I~p nhi~m ky 20222027:
./ 86 to' phi~u b§.u phat ra 10
./ 86 to' phi~u b§.u thu v6 10
./ 86 phi~u hgp l~ 10, s6 phi~u khong hgp l~: 0
Danh sac
' h trung
'
. HDQT d QC1~p.
cu. th'an h Vien
A

STT

.;.

I

A

S6 phi~u bin

H9 va ten

28.948.843

!BiIi Tuan Anh

1

G.

A

,

.,.

,

Ty I~ s6 phieu biu ITAng
s6 CP co quy~n BQ tham
d1}'DH (%)
100%

,

Ket luan: 100% y kien tan thanh.
TONG KET cuOC HOP
Dng Nguy~n Hfro Thanh - thay m~t Ban Thu ky phien hQP dQc l~i tofm van Bien bim
A

hQpD~i h9i d6ng c6 dong thuang nien tru6c d~i h9i.

'
6

Dai hQil d6ng c6 dong bieu quyet thong qua toan van Bien ban h9P Dai hQi d6ng c6
dong thuong nien nam 2022 voi ty I~ d6ng 'I dat 100% c6 phan co quyen bieu quyet tai

-

D~i hQi.
Cac Bao cao va cac TO' trinh, Bien ban kiem phieu va toan bQ h6 sa lien quan tai
D~,ihQi d6ng c6 dong thirong nien 2022 Cong tr CP Thirc pham Hfru Nghi la mot
phan khong tach rei cua Bien ban h9P Dai hQi dong co dong thuong nien 2022.
Phien hop D,i hQi dang cB dong thuong nien k~t thuc vito hAi llhOO cimg
1

-

ngay.
-

Bien ban nay g6m 07 trang, 01 phu luc danh sach c6 dong tham du, duoc I~p
thanh 2 ban co gia tri phap 1'1nhu nhau va duoc cong b6 thong tin cong khai theo
quy dirt cua phap luat. .

TM. D~I HQI DONG CO DONG
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CONG TY co pllAN TH1/C pllAM mm NGHJ
Dc: 122 Dinh Cong, P. Dinh Cong, Q. Hoang Mai, TP. Ha N<}i
Tel: 0243 864 2579
0243 664 9451
Fax: 0243 864 2579
Web: huunghi.eom.vn

DANH SACH THAM
STT

1
2
3
4
5
6
7
8

-

Mil CD d., ILQp
DHDCD.HNF .1
DHDCD.HNF.2
DHDCD.HNF.3
DHDCD.HNF.4
E)HDCD.HNF.5
DHDCD.HNF.6
DHDCD.HNF.7
DHDCD.HNF.8

-

se Dang kY SO'
hiru
2301054242
012099245
013529863
001092009696
001092001203
118096000002
013276525
012691730

-

mr HQP D~I HQI DONG CO DONG TIWONG

Hqva-Ten

~gaycip

NIEN NAM 2022

CP nam giirl
D~i di~n

S6DT

-

-

Tyl~%

sA CP

Tham d"
hqp

Hinh
Thuc

Cong ty C6 phfu1 DNA
HOLDING

10/10/2018

0972836688;0913551
328;0904446919

15,410,125

51.37

15,410,125

UQ

Thai LanAnh

1610112014

0912690468

1,771,200

5.90

1,771,200

UQ

28/04/2012

0932140150

3,492,000

11.64

3,492,000

TT

LeMai Diu
Trinh Trung San

06105/2016

0945599765

3,849,802

12.83

3,849,802

UQ

Nguyen Thai Duong

26/12/2019

0945281441

3,089,409

10.30

3,089,409

UQ

Trinh Anh Due

12/06/2018

0907579696

1,331,857

4.44

1,331,857

UQ

T~ Nguyen H:ii

27/03/2010

0989880066

4,350

0.01

4,350

IT

04/09/2012

0839727266

100

0.00

100

TT

Ph~m Minh T6

.
Tong cQng s6 co phAn tham
.

TAng

sA

d" bqp
cB dong tbam d., hqp

Ty I~ cA pbAn tbam d,,1 TAng

s6 cB phAn co quy~n

28,948,843

8

bi~u quy~t

96.50

Biie Ninh, ngay 22 thdng 06 ndm 2022
TRUONG

BAN

KIEM TRA

TU CACH CO DONG

TrAn Anb Quan

CONG TY CP THVC PHAM
mrn NGHJ

sf>:

CQNG HoA xA HOI can NGHiA VIlj:T NAM
DQcI~p - Tl}' do - Hanh phuc

)33 IN<Q.DHDCD-TPHN

'

Bcic Ninh, ngay 22 (hang 06 nam 2022

I

NGHlQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022

D~

HOI DONG CO DONG

CONG TY CO pHAN THl/C pHAM HUu NGHJ
Can cu ~U(jt Doanh nghiep cua Nuac CHXHCN Viet Nam;
Can cu Ludt Chung khoan cua Nuac CHXHCN Viet Nam;
,
Can cu Di~u I? Cong ty CP Th1!cphdm Hfru Nghi sua ddi as duoc Da! h9i d6ng c6
dong thong qua ngay 09/6/2020.
Can cu Bien ban h9P Dai hoi d6ng cd dong phien h9P thuong nien 2022 (s6 .J.3.i:
DHDCD- TPHN ngay 22/06/2022.
QUYETNGHJ

r !;

Di~u 1: Thong qua

CO'

cAu nhan

Sl}' Doan

Chii tjch, B~u chu toa va cac Ban giup

vi~c t~i D,~i Q thong qua nQi dung chuong trinh D~i hQi, quy ch~ lam vi~c t~i
D~i hQi dong co dong nam 2022.

voi

tY l~ 100 % s6 c6 ph§.n co quyen bieu quyet tnrc

qua dai dien 1u<Jc uy

ti~p tham du hoac tham du thong
quyen tai Dai hoi d6ng c6 dong tan thanh.

Di~u 2: Thong qua toan van Bao cao ciia HQi dang quan tri (v~ quan tri, k~t qua .
ho~t dQng clla HQi dang quan tri va tirng thanh vien HQi dang quan trO 2021, k~
ho~ch 2022 ciia HDQT; thong qua toan van Bao cao v~ tlnh hlnh quan tri Cong
ty (Bao cao J6 98/BC- TPHN ngay 20/5/2022).
vai ty l~ 100 % s6 c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t tl1JCti~p tham dt,rho~c tham dt,rthong
qua d~i di~n 1uQ'cuy quy€n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh.
Di~u 3: Thong qua toan van bao cao ciia Ban di~u hanh v~ k~t qua ho~t dQng
san xuit kinlh doanh nam 2021 va k~ ho~ch nam 2022 (Bao cao s6 99/BC- TPHN
ngay 20/S/2~22).,
.,
"
,
,
vai tY l~ 100 010 so co phan co quyen bieu quyet tIVc tiep tham dt,rho~c tham dt,rthong
qua d~i di~n duQ'cuy quy~n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh.
Di~u 4: Th9ng qua toan van Bao cao ciia Ban ki~m so at (v~ k~t qua kinh doanh
eiia Cong ty, k~t qua ho~t dQng ella HQi dang quan trj, Giam dac (Tang giam
d6c)); thAm dinh ciia BKS v~ bao cao tai chinh da dUQ'c ki~m toan; Bao cao tl}"
danh gia k~t qua ho~t dQng ciia Ban ki~m soat va Ki~m soat vien nam 2021, k~
ho~ch 2022 (Bao cao sA 100IBC-BKS ngay 20/5/2022).

r

voi tY l~ 100
s6 c6 ph~n co quyen bi~~ quy~t true ti~p tham du hoac tham dir thong
qua dai dien drQ'c uy quyen tai Dai hQi dong co dong tan thanh.
f)i~u 5: Thdng qua toan van Bao cao v~ k~t qua ph at hanh trai phi~u nam 2021
(Bao cao sA 1011BC- TPHN ngay 20/5/2022).
voi tY l~ 100 % s6 c6 phAn co quyen bieu quyet tnrc ti~p tham dir hoac tham du thong
qua dai dien duoc uy quyen tai Dai hQi dang c6 dong tan thanh.
f)ifU 6: Thong qua toan van nQi dung TO- trinh sA 102/TTr- TPHN ngay
20/5/2022 v~ vi~c sua dBi bB sung di~u I~ Cong ty cB phin thirc ph§m Hfru Ngh]
lin thrr 07 va iiy quyen cho Chii tjch HQi dAng quan tr] ky ban hanh.
voi tY l~ 100 % s6 c6 phan co quyen bieu quyet tnrc tiep tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'cuy quy€n t~i D~i hQi dang c6 dong tan thfmh.
Di~u 7: Thong qua toan van nQi dung TO-trinh sA 103/TTr- TPHN ngay 20/5/2022
v~ Quy ch~ ho~t dQng ciia HQi dAng quan trio
vai t:Y l~ 100 % s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tIVc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'cuy quy€n t~i D~i hQi dang c6 dong tan thanh.
Di~u 8: Thong qua toan van nQi dung TO-trinh sA 104/TTr- TPHN ngay 20/5/2022
v~ Quy ch~ ho~t dQng ciia Ban ki~m soat.
v&i tY l~ 100% s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tIVc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n dfQ'c uy quy€n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh; khong tan thanh 0,20/0,
Khong co y ki~n 00/0.
Diiu 9: Thong qua toaD van oQi dung TO-trinh sA 10S/TTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~ \
thong qua "Qhy ch~ nQi bQ v~ quan tri Cong ty CB phin Th,!c ph§m Hfro Nghi".
v&i ty l~ 100 % s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tIVc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'cuy quy~n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh.
Di~u 10: Thong qua toan van nQi dung TO-trinh sA 106ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~
vi~c bB sung nganh ngh~ dang kY kinb doanh.
v&i t:Y l~ 100 % s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tr\lc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'c uy quy~n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh.
Diiu 11: Thong qua toaD van nQi dung TO-trinh sA 107ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~
vi~c thoog qua bao cao tai chinh 2021 ki~m toano
voi ty l~ 100 % s6 c6 phftn co quy~n bi~u quy~t tIVc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'c uy quy€n t~i D~i hQi d6ng c6 dong tan thanh.
Di~u 12: Thong qua toan van nQi dung TO-trinh sA 108ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~\
vi~c phan phAi lQi nhu~n va trich l~p cac quy 2021.
v&i t:Y l~ 100 % s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tn,rc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong
qua d~i di~n duQ'c uy quy€n t~i D~i hQi dang c6 dong tan thanh.
J)i~u 13: Thong qua toan van nQi dung Tir trinh sa 109ffTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~
vi~c d,! ki~n phao chia cB tuc 2022.
voi t:Y l~ 100
s6 c6 ph~ co quy€n bi~u qu~~t tq.rc ti~p tham d\l ho~c tham d\l thong

ro

qua d~i di~n dfQ'c uy quyen t~i D~i hQi dong co dong tan thfmh.
2

f)i~u 14: Th6ng qua toan van nQi dung TiY trinh
vi~c h,ra chon don vi kiSm toan 2022.

sB

1l0ITTr-TPHN

ngay 20/5/2022 v~

ro

voi tY l~ 100
s6 e6 ph~n co quyen bi~u qu~~t tnrc tiep tham du hoac tham du thong,
qua dai dien duoc uy quyen tai Dai hoi dong co dong tan thanh.
f)i~u 15: Thong qua toan van nQi dung TiYtrinh sB 111ITTr-TPHN ngay 20/5/2022 v~
vi~c quy thu lao HDQT, BKS nam 2022.
voi tY l~ 100 % s6 e6 phan co quyen bi~u quyet true ti~p tham du hoac tham du thong
qua dai dien diroc uy quyen tai Dai hQi d6ng e6 dong tan thanh,
Di~u 16: Thfng qua k~t qua tai biu l:;ti 01 thanh vien HDQT nhiem ky 05 nam
ti~p theo 2022-2027.
Danh sach tai trung cir:
Ty I~ s8 phi~u bau {fang sa cp
co quy~n BQ tham d., DH (%)
STT

1

HQ va ten

sa phi~u bftu
28.948.843

Ir~jnh Trung Hi~u

100%

,

voi tY l~ 100% so co phan co quyen bieu quyet trl,l'etiep tham d\l"ho~e tham dl,l'thong
qua dl;lidi~n dUQ'euy quyen tl;liDl;lihQi d6ng e6 dong bAu.
f)i~u 17: Thong qua k~t qua biu m6'i 01 thanh vien HDQT dQc l~p nhi~m ky
2022-2027.
I
Danh saeh trung eu:
Ty I~ sa phi~u bftu {fong sa Cp
co quy~n BQ tham d\f DB (%)
HQva ten

STT

1

s6 phi~u bAu

Bui TuAn Anh

28.948.843

100%

I

vcri tY l~ 100%, so co phan co quyen bleu quyet tf\l"etlep tham d\l"ho~e tham d\l"thong ,
A

qua dl;lidi~n dUQ'euy quyen tl;liDl;lihQi d6ng e6 dong bAu.
Di~u 18: Hi~u l\fc thi hanh:
Can Clf f)i~u l~ Cong ty c6 phin th\fc ph§m Hfru Ngbj, tit c3 cac vAn d~ neu tren
d~u d~t tY l~ tar' n thimh tren 750/0nen f)~i hQi dang c6 dong thong qua toan van cac quy~t
djnh.
Ngbj quy~t co hi~u 1\fC kS fir ngay 22 thang 06 nam 2022. HQi dang qmin trj,
Ban kiSm soat, Tang giam dBc va toan thS cac c6 dong trong Cong ty C6 ph§n
Th\fc ph§m Huu Nghj co trach nhi~m thi hanh nghj quy~t nay.
Bien ban hQP, cae bao cao va cae To trinh tl;liDI;lihQi d6ng e6 dong thuang nien
2022 ,Con~ tyl CP Th\l"ephfun Hfru Nghi la mQt phAnkhong th~ tach rm eua nghi quy~t Dl;li
hQidong co dong thuang nien nam 2022.
HQi d6ng Quan tri co traeh nhi~m eong b6 nghi quy~t eua Dl;lihQi d6ng e6 dong,
thuang nien o.am 2022, Dieu l~ sua d6i b6 sung eua Cong ty e6 ph~n th\l"ephftm Hfru
3

I
I

,.

nghi da dUQe Dai hQi dong eo dong thong qua ngay 22 thang 06 nam 2022 va dang tai .
tren Website
Cong ty C6 phftn Thirc pham Htru Nghi thea quy dinh cua phap lu~t.
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CONG TY Cr THl/C PHAM

mru NGIIJ

CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T,! do - Hanh phuc

S5:gg /BC-TPHN
v~quan

Biz N(Ji, ngizyolO thdng AS- niim 2022

BAo cAo CUA HQI DONG QuAN TRJ
Cong ty, k~t qua hoat dQng cua HQi dang quan tr] va tung thanh
vien HQi dang quan tr] nam 2021, k~ hoach nam 2022

Itr]

Kinh trinh: D~i hQi dang c6 dong thirong nien 2022
Hoi d6~g quan tri Cong l)' cb phan Thtrc pham Htru Nghi boo cao toi Dai hOi d6ng c~
dong thuong nien nam 2022 ket qua thirc hien nhiem vu nam 2021 va muc tieu, nhiem vu, ke
hoach hoat ctQngcua HQi d6ng quan tri trong nam 2022 nhu sau:
I.
TINH HiNH mtrc HI¥N NHI¥M VV NAM 2021
1. Nhan s,! cua HQi dang quan tr] Cdng ty gam 05 thanh vien (31/12/2021)
- Ong Trinlu Trung Hi~u
- Chu tich HDQT
- Ba Le Thi [LanAnh
- Ph6 Chu tich HDQT
- Ong Nguyen Thai Duong
- Thanh vien HDQT
- Ong Le Vi~t Anh
- Thanh vien HDQT
- Ong Bui Tudn Anh
- Thanh vien HDQT
Trong do: Thanh vien khong tham gia diSu hanh thea quy dinh cua phap lu~t g6m c6: Ong
Trinh Trung Hi~u va Ba Le Thi Lan Anh, dam bao it nhftt 1/3 thanh vien HDQT khong tham
gia diSu harfu thea quy dinh cua phap lu~t.
2. K~t qua ith'!C hi~n nhi~m vI}.cua HQi dang quan tri trong nam 2021
Cac chi tieu cua hoat dong san xuftt kinh doanh nhu sau:
% so sanh nam 2021 vcYi
K~
Th,!c
Th,!c
2020
hi~n
ho~ch
hi~n
DVT
STT
Chi tieu
ThU'chien
Th,!c hi~n
nam
nam
nam
20i1/K~
2021ffhl}.'c
2020
2021
2021
ho~ch 2021 hien 2020
Ty d6ng
1
Doanh thu
1.564
1.721
1.734
107%
111%
San luqng
Tk
19.612 22.482 21.969
97,7%
112%
2
Ty dong
21,9
49
49.7
101%
233%
3
N9P ngan sach
Lai bh"
I
u~ tmac
Ty d6ng
36
39
52
133%
144%
4
th~~ I
s6 lao d9ng binh Nguai
100%
90%
1.905
1718
1718
5
quan trong nam
Thu nh~p binh
Tr.d/thang
12,00
13,01
11,5
88,4%
95,8%
6
quan 1 nguai

n. cAc

CONG TAC

QuAN LV CVA HOI

DONG

QuAN TRJ

1. Cong tac di~u hilDh:
Trong nam HQi d6ng quan trt da:t6 chuc chuc 35 phien h9P va ban hanh 35 nghi quy~t va
nhlSu qr~t dinh quan tr9ng khac trong cong tac diSu hanh Cong ty (chi ti~t cac quy~t
nghj dii I eu 4i Bio cio tinh hinh quan tri C6ng ty nilm 2021 va dii c6ng b5 th6ng tin).

'.

T6 chirc thanh cong Dai h9i d6ng C6 dong va ban hanh cac nghi quyet quan trong, cu
the:
Stt

s6 Nghj

$.tJl Q uyet!n
.l. d' h
quye,

194~HDCD-

TPHN

I

Ngay

30/6/2021

NQidung
1. Thong qua co du nhan su DOlIn Chu tich, BAu chu toa
va cac Ban giup viec tai Dai hQi; thong qua nQi dung
chuang trinh Dai hQi, quy chS lam viec tai Dai hQi d6ng
c6 dong nam 2021
2. Thong qua toan van bao cao kc3tqua hoat dQng cua HQi
d6ng Quan trj narn 2020 va kS hoach hoat dQng narn 2021
(Bao cao s6 112/BC- TPHN ngay 28/4/2021).
3. Thong qua toan van bao cao kSt qua hoat dQng san xu!t
kinh doanh cua Ban di~u hanh nam 2020 va kS hoach nam
2021 (Bao cao s6 1 13/BC- TPHN ngay 28/4/2021)
4. Thong qua to an van bao cao hoat dQng cua Ban kiSm
soat nam 2020 va kS hoach nam 2021 cua Ban kiSm soM
(Bao cao s6 114/BC-Ban kiSm soat ngay 28/4/2021)
5. Thong qua to an van nQi dung To trinh s6 115/TTrTPHN ngay 28/04/2021 v~ vi~c slia d6i b6 sung di~u I~
Cong ty c6 phAn thl,l'c phAm Huu Nghi IAn thli 06 va uy
quy~n cho Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh
6. Thong qua toan van nQi dung To trinh s6 116/TTrTPHN ngay 28/04/2021 v~ vi~e phan ph6i lQ'i nhu~n va
trich I~p quy 2020
7. Thong qua toall van nQi dung To trinh s6 117/TTrTPHN ngay 28/04/2021 v~ dt,r kiSn phuang an chia c6 hIc
nam 2021
8. ThOng qua toan van nQi dung To trlnh s6 118/TTrTPHN ngay 28/04/2021 v8 vi~c It,ra chQn dan vi kiSm
to an nam 2021.
9. Thong qua toan van nQi dung To trlnh s6 119fffr-TPHN
28/04/2021 v8 quy tM lao HDQT, BKS nam 2021
10. ThOng qua toan yan nQi dun~ To trlnh s6 120fffr-TPHN
ngay 28/04/2021 ve vi~c tai bau cli 01 thanh vien HDQT
nhi~m ky 05 nam tiSp thea (2021-2026).
11. ThOng qua dan tu nhi~m va toan van nQi dung To trinh s6
121fffr-TPHN ngay 28/04/2021 v8 vi~c thOng qua vi~c mi~n
nhi~m 02 thanh vien BKS va bAu b6 sung 02 thilnh vien BKS
12. Thong qua kSt qua tai bAu Il;1i01 thanh vien H£>QT
nhi~m ky 05 nam tiSp theo 2021-2026.
Danh sach tai trung cli:
Ty l~
IT IHQten
S6 phiSu bAu
%
1

lLe Th i Lan Anh

129.001.521

~9.99

13. Thong qua kSt qua bau bo sung 02 thanh vien BKS
nhi~m ky 2021-2026.
Danh sach trung cli:
Ty 1~
IT HQten
S6 phi~u bAu %

1 Le Mai Diu

129.002.522

99.99

2

129.008.548

100

Ll;liTh! Lai

2

"

2

-

Quy~t dinh cua Dai
hQi d6ng c6 don~
3016/2021
thirong nien
sO
195/QD-TPHN

VS diSu Ih~,
kien thuc teo

Ba!1 hanh Di~u I~ sua d6i b6 sung I~n thir 06 Cong ty c6
phan thuc pham Huu Nghi

Chi dao xay dung lai cac quy eh€ cua cong ty nham hoan thien trong diSu

2. Thu lao va chi phi hoat dQngcua HQidQngquan tr] va Ban ki~m soat va Tang giam
dac Cong ty;
- Thu lao va thu nh,p khac ciia HQidang quan tr]: 3.729.865.800d

- Thu lao va thu nh~p khac ciia Ban ki~m soat: 924.684.900d
- Luong ciia Ban Di~u hanh (Tang giam dac va cac Ph6 Tang giam dac):
2.178.976.700d
Chi tiit tid thi hifn mpt muc rieng t(li Btio cdo tili chinh kiim todn clia Cong ty.Kit
qua kiam sat Ban tliJu hanh Cong ty
K€t qua giam sat d6i v6i thanh vien Hoi d6ng quan trj, T6ng giam d6e va can bo quan Iy
Congty:
- Da tuan thu quy dinh hi~n hanh va th\le hi~n cae quy dinh eua D~i hoi d6ng e6 dong, eua
HOid6ng quan trj
Cong tac diSu hanh eua Ban T6ng Giam d6e: Ban T6ng giam d6e vS co ban da t6 ehue
tri€n khai th\le hi~n dung cae noi dung Nghj quy€t, quy€t djnh eua HDQT. Niim 2021,
Ban T6~~ ghim d6e da diSu hanh ~hi d~o ho~t dong san xufit kinh doanh sat sao, dam bao
dung dj1r huang eua HDQT da de ra.

3. Danh gia k~t qua ho~t dQngella hQidang quan trj va clla timg thanh vien Hl>QT:
- Hoi d6ng Quan trj Cong ty da th\le hi~n va chi d~o kjp thm ho~t dong san xuAtkinh doanh
eua Cong ty thea dung Quy€t nghi eua D~i hOi d6ng e6 dong; Nghi quy€t eua HDQT va cae
quy dinh eua phap lu~t coHen quan.
- Cong ty t~an thu va th\le hi~n nghiem tu~ cae Nghi quy€t eua HDQT va cae quy dinh eua
phap lu~t e0 lien quan. Cae traeh nhi~m ve moi trubng xa hoi dUQ'etuan thu nghiem rue va
khong bi xu ph~t.
- Cae thanh vien HDQT da tham d\l hQp d~y du va thl!e hi~n d~y du quySn va nghia V\l thea
Di€u I~.
- Nam 2022, HDQT b~u thanh vien HDQT doc l~p thea dUng quy dinh
ill. TRiNB DAI HOI THONG QUA BAo cAo QuAN TRI CONG TY
Trong nam IHoi·d6ng· quan trj da t6 ehue ehue 35 phien hQp vi ban hanh 35 nghi quy€t va
nhi~u quy€~dinh quan trQng khac trong cong tae di~u hanh Cong ty (~hi ti€t cae quy€t nghi
da neu t~i Bao eao tinh hinh quan trj Cong ty nam 2021 va da eong bo thong tin. Kinh trinh
D~i hQithong qua toan van Bao eao quan tri eong ty nam 2021.
A

,?

A

'"
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IV. Ml}C TIEU, PmJONG HUONG eUA HQI DONG QUAN TRJ NAM 2022:
1. Muc tieu:
- Chi d~o ban diSu hanh Cong ty hoan thanh k€ ho~eh SXKD nam 2022. V6i cae chi tieu
ehinh nhu sau:
3

Stt

Chi tieu

I

Don vi tinh

K~ hoach nam 2022

1

San jlUQ1lg

2

Doanh thu

Ty dong

2.082,96

3

Lqi rhu~n tnroc thue

Ty d6ng

45,00

4

Laodong binh quan

Nguoi

2.071,00

5

Thu nhap binh quan (bao gam cac
khoan thuong eu6i nam, thirong
TruJg thu va TSt)

Tri~u
d6nglnguai/thang

12,10

I

2. Cac nhi~m

VI}

T§_n

24.911,15

treng tim cua HQi dAng quan tr] nam 2022.

- Dinh ky hang thang HDQT hop voi Ban di~u hanh thong qua bao cao va k~ hoach
thang/quy/nam, qua do di~u chinh va chi dao kip thai.
- Don ~6e 1a yeu edu BKS t6 clnrc cac hoat d9ng kiem tra, ra soat viec tum thu n9i quy,
quy che, chinh sach cua Cong ty.
- HDQT thirc hien viec giam sat thong qua viec phe duyet cac quy eh~ quy dinh v~ v~n
hanh trong Cong ty.
T~en da: lajm9t s6 n9i dung ehinh eho muc tieu kinh doanh nam 2022. Kinh trinh D~i h9i
dong Co dobg thuong nien thong qua.
Tran tr<;>hg./.

Nui nlla,,:

- C6 ~6~g;
I

-HDQT;
- Ban T6ng giam abc;
- LU7J: VT, BKS Cly.
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CONG TV CP THVC PHAM HOlJ NGIq

CQNG BoA

xA HQI CHU NGIDA V¢T NAM

DQc IfP - TV do - H~nh phuc
Ha N(Ji, ngay.,zQ thang 6niim 2022

s6:9.9 / BC- TPHN
BAo eAo

eVA BAN DIEU HANH

T~i Phier hop D~i hQi d61}gc8 dong thirong nien '}am 2022 v~ k~t qua hoat dQng
san xuat kinh doanh 2021 va ke hoach 2022
Kinh trinh: D~i hQi dAng eAdong thuong nien nam 2022
Trong nam 2021, thuc hien trach nhiem va quyen han thea quy dinh dii duoc Dai hoi d6ng
c6 dong thong qua, Ban diSu hanh Cong ty c6 phAn Thuc pham Htru Nghi xin tran trong giri t61
Quy C6 dong bao cao g6m cac phan sau:
- Danh gia cua Ban diSu hanh vS cac hoat dong cua Cong ty trong nam 2021;
- K~ Ho~ch dinh huong ella Ban di~u hanh trong nam 2022;
r'\" ~uat,
I "k'"
- v,e
len ng hi.'
Cu the nhu sau:

1. D~nh gia cua Ban di~u hanh v~ tA clnrc hoat di}ng san xuit kiDh doanh eua eong ty
trong nam 2021
1.1 K~t qua d~t dllQ'C:
Cac chi tieu san xuit kinh doanh da d~t dllQ'c

STT

Doanh thu
San luqng

3

NOPbgan sach
Lqi nhu~ tru6c
thu€
S6 lao d9ng binh
qua~ trong nam
Thu nh~p binh
quan 1 ngum

4
5
6

% so sanh TH nam 2021
vOl2020
ThU'chien Th\fc hi~n
20i11K~ 2021rrh\fc
ho~eh 2021 hi~n 2020

DVT

ho~ch
Dam
2021

Th\fc
hi~n
Dam
2021

Ty d6ng
Tan
Ty d6ng

1.564
19.612
21,9

1.721
22.482
49

1.734
21.969
49.7

107%
97,7%
101%

111%
112%
233%

Ty dang

36

39

52

133%

144%

Nguo'i

1.905

1718

1718

100%

90%

Tr.dithang

12,00

13,01

11,5

88,4%

95,8%

IChitieu

1
2

Ki

Th\fe
hi~n
nam
2020

.

Cae chi tieu tai ehinh dat dllO'C·
Chi tieu

Nfun2020

Th
.,.
,. ,
fng gIa tq tal san

1,770,186,289,660

1.976.715.558.889

12%

Doanh thu thuAn

1,471,493,003,496

1.602.617.895.650

9%

Lqi nhu~n til ho~t d9ng kinh doanh

41,607,655,994

50.795.773.302

22%

Lqi nhu~ khae

-5,406,847,408

1.710.351.620

1

Nam 2021

% tang
gifun/
%
change

--

132%

"

I

La~nhuan tnroc thuS

36,200,808,586

52.506.124.922

45%

Loi nhuan sau thu~

31,633,593,403

52.227.218.413

65%

1,186

1.741

47%

•

I

Ty l~ loi nhuan tra c&nrc
Nhan xct:
TT
1

Cac chi tieu

BVT

31112/2020

31112/2021

Chi tieu v~ kha nang thanh toan
H~ so thanh toan ngan han: Tai san ngan
han/No ngan han

LfuI

1.050

1.047

LfuI

0,864

0.863

L:1o

0.73

0.728

LfuI

2.64

2.68

L:1o

7.43

7.347

L:1o

0.83

0.81

LfuI

0.02

0.03

0.07

0.09

(Short term Asset/Short term debt)

H~ so thanh toan nhanh
Tai San ngk han - Hang t6n kho
Nq 19an han
Short term Asset - Inventories
Sho~t term Debt

2

cuue
.),coocau von
1 leu ve
J.

J.

+ H~ so No/Tong tai san (Debt/Total assets
ratio)

+ H~ so No/von chu

sa htru (Debt/Owner's

Equity ratio)

3

Chi tieu v~ nang horchoat dQng
+ Vqng quay hang ton khol Inventory
turnover:

Gia v6n hang ban/Hang t6n kho binh quan
(Cost of goods sold/Average inventory)
+ Vong quay tong tai Scm/Total asset
turnover:

Doanh thu thufuvT&ng tai san binh quan
(Net revenue/ Average Total Assets)

4

Chi ~ieuv~ kha nang sinh 1m

+ ~~ s6 Loi nhuan sau thuSlDoanh thu
thuan (profit after taxi Net revenue Ratio)

+ H~ s6 Loi nhuan sau thu~/v6n chu

sa httu

(profit after tax! total capital Ratio)

+ H~ s6 Loi nhuan sau thuS/T&ng Utisan
(profit after taxi Total assets Ratio)

LfuI

LfuI

0.017
0.026

+ H~ so Loi nhuan tit hoat d(>ng kinh
doarlh;Doanh

thu

thufuI

(Profit from
business activities/ Net revenue Ratio)

LfuI

0.028
0.032

1.2 Cong tac tA chire san xuit: Nam 2021 Ban lanh dao Cong ty dii co nhi~u phuang an nhfun
t6i uu ho~t d(>ngsan xuftt nhu sau:
Cai ti~n va dau tu cong ngh~ nang caD ch:1t luqng san phfun, t~o fa nhiing san phfun cO gia
tri cao, ria tq gia tang phvc V\l cho xU:1tkh~u va nang dinh vi thuang hi~u.
Co cac phat minh sang kiSn cai tiSn kY thu~t, cai ti~n cong thuc san xU:1t,nang cao dinh muc
thu h6i tiSt ki~m duqc cong lao d(>ng,giam SlJ c6 va rui ro trong san xu:1t.
2

"

1.3 Cong t,c tAclnrc kinh doanh
M~c du dich Covid dil gay rAtnhieu kh6 khan cho hoat dQngkinh doanh cho ca thi tnrong
nQi,dia va xuftt khau. Tuy nhien, Ban Lanh dao cong ty vfut quyet tam tri~n khai d6ng bQ
nhieu hoat dQngkinh doanh nhu sau:
Duy tri hinh rum trung bay dep tai cac sieu thi va cac cira hang keyshop Htru Nghi dang trien
khai.
Ban hanh lai chinh sach chiet khAucho NPP dam bao tinh d6ng bQvS chinh sach,
Ap dung quy ch~ t6n kho t6i thieu cho cac nha phan phoi, phan ky nhap hang: Dam bao san
pham c~g dp ra ngoai thi tnrong d~y du, nhanh nhat.
Thi~t k~II,~inh~ dien san pham va tlnrong hieu,
Ti~p tuc thirc tri~n khai tlnrc hien phk mem quan ly ban hang thong minh DMS tren toan
quoc, ki~m soat nhan S\l tren tuy~n, ki~m soat dan hang va doanh s6 ban Ie hang ngay.
T5 chuc dao t~o: Nang cao chAtlugng nhan S\l, nang cao gfutk~t va teamwork.
1.4 Cong tac tAchtfc nhiD Sll
Chinh sach phat tri~n ngu6n tilian l\lc CllaHfruNghi dugc th\lc hi~n thong qua 2 ho~t dQngchu
d~o: Ho~t dQngdao t~o nQibQva thu hut nhan tai.
- Ho~t de¥g dao t~o n9i bQnhfun ~ang bi cho dQingu nhan S\l hi~n c6 cac ~iSnthuc, ky nang
va thai dQphil hgp de th\lc hi~n tot nhi~m Vl)dugc giao, nang cao nang suat lao dQngva khai
m6 cae ti~m nang cua m5i nhan vien, d6ng g6p hi~u qua vao S\l phat tri~n cua Cong ty. MQt
s6 bi~n phap dao t~o ca ban d~phat tri~n ngu6n nhan l\lc cua Hfru Nghi nhu sau:
Cong tac dao t~o va phat tri~n nang l\lc nhan vien dugc t5 chuc va ti~n hanh mQtcach c6
h~ th6ng, lien Wc 6 tAtca cac dp, cac bQph~n va dQil nh6m san xuAt-kinhdoanh.
TAtc~ nhan vien dugc t~o diSu ki~n nghien cUu, hQc t~p thong qua cac chuang trinh dao
t~o nQi bQ ho~c dugc cu di dao t~o 6 ben ngoai phil hgp vo; yeu du vi tri cong vi~c d~
nang cao nang suAtlao dQng!hi~u su~t lam vi~c 6 vi tri dang dam nhi~m.
100%inhan vien mai dugc dao t~o hQinh~p va thich nghi vo; van h6a doanh nghi~p, moi
truOng lam vi~c, tuan thu cac nQiquy, quy dinh cua HfruNghi.
Cac ohm S\l tiSm nang dugc dao t~o phat tri~n d~ d6n truac cac ca hQi thang ti~n thee
thang b~c chuc danh ngh€ nghi~p t~i Hfru Nghi va d\la tren k~ ho~ch phat tri~n ngh€
nghi~1fcua eli nhan nguai lao dQng.
Th\lc hi~n vi~c luan chuy~n trong nQibQdS nhan S\l c6 trai nghi~m da nhi~m nhfun phat
tri~n toan di~n ky nang nghS nghi~p, ky nang quan ly; sfu1sang cho vi~c b5 nhi~m len ho~c
chuy~n ngang vo; vi tri tuang duang.
Ap d~g chinh sach tra luang, thu6ng thea 3P (Person, Position, Performance) vo; timg
nho~ jd6i tugng tren ca s6 nang l~c, tri~ dQ,vi trf dam nhi~m va hi~u qua lao dQ,}g,cong
tac ch:uyenmon mQt cach cong bang de t~o dQng l\lc cho ngum lao dQng,khuyen khich
nguai lao dQnggfutbo vai nghS,t~ hi~n cho cong vi~c t~ HfruNghi.
Thu hut nhan tai
+ Thli hut nhan tai b~ng nSn tang van hoa doanh nghi~p, t~o moi truOng lam vi~c lanh
m~, phat huy dugc Utinang, ton trQng S\l khac bi~t; danh gia, ghi nh~ thanh tfch khach
quan, cong bkg.
+ Thu hut nhan ~ b~g chfnh sach dili ngQ: luang! thu6ng thea thu~ & d\la tren nang
suAtlao dQng,hi~u qua lam vi~c; dugc cung dp cong Cl)lam vi~c phil hgp, co phuang ti~n
dual don d~n nai lam viec v.v...
+ Thti hut nhan titi thong qua cac chinh sach bao hi~m d~c bi~t cho dQingu nhan S\l kinh
doanh, chinh sach dao t~o d6ng bQtren toan qu6c cho toan bQCBCNV.
1.5 Cong tac tai chinh
,
,
Nam 2021 cong tac tai chinh cua Cong ty luon dugc duy tri dam bao nguon von trung dai
h~ va ngfuth~ phl)c Vl) cho ho~t dQngd~u tu va san xuftt. Chi phi tai chinh dugc t6i uu h6a
thong qua cac k~ ho?ch va ho~t dQngtai chinh nhu sau:
"
Huy dQEgngu6n v6n trung dai h~ d§.utu xay d\lng nha may t~i Yen Phong Bac Ninh, dong
thai lu,n dam bao ngu6n v6n luu dQngcho ho~t dQngsan xu~t kinh doanh thuang xuyen.
3
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Theo d5i va qulin ly cong nc sat sao, ki~m soat t6t cong no nha phan ph6i, thirong xuyen
don d6c nhac nho cac bQ phan ph6i hQ'Ptrong cong tac qulin ly cong no, khong d~ xay ra
tinh trang no kh6 doi. Tinh hinh tai chinh tai thai diem 31/12/2021 cua cong ty r~t lanh
manh, khong phat sinh no x~u, cac chi tieu kha nang thanh toan d~u trong nguong an toan.
Huy dQng duoc nguon v6n vay voi chi phi Hiisu~t th~p g6p ph§n nang cao hieu qua san xu~t
kinh doanh cua cong ty.
Quan tr~hieu qua ngan sach hoat dQng theo muc tieu phe duyet
Quan lyl chat che till san, v~t nr hang h6a khong bi th~t thoat, khai thac va su dung Uti san
mQt each hieu qua, tranh lang phi; thuong xuyen kiem soat chi phi, ki~m soat nghi~p V\l k~
toan tl;licac chi nhlinh.
V6n dU<j7c
bao toan va phat tri~n, quan ly tAi san va su d\lllg v6n dling m\lC dich va dUng quy
dinh hien hanh cua nha nu&c.
Thuangl xuyen nghien c~ va tri~n khai cac bi~n p,hap huy, dQl!-gv6n ph~ hqp v6i nhu cAu
v6n cho m\lC tieu phM trien cua tUng giai dOl;lllnham co cau toi Uti nguon von va su d\lllg
v6n c6 hi~u qua.
Tuan thu dfiy du cac quy dinh cua phap lu~t, ch~p hanh nghiem Mc ch~ dQ k~ toan va quy
ly titi chinh.
ch.l

qi

1.6 Nhfrng tAn t~i va h~n ch~
Ben cl;lnhnhihlg k~t qua dl;ltduQ'c, con c6 mQt s6 t6n tl;li,hl;lllch~ di~n hinh nhu sau:
Dl;lidich Covid-19 c6 di~n ra phuc tl;lp,kh6 luang lam xao trQn cUQcs6ng, anh huang t6i thu
nh~p, tam ly cua ngum tieu dUng, khi~n cho t5ng cAuva suc mua suy giam.
Suc ep Fl;l~ tranh trong nganh blinh k¥o ngay cling kh6c li~t, nh~t la d6i v6i phan khuc
trung-cao cap.
Gia nguyen li~u, bao bi, chi phi logistics, chi phi kh~u hao tAi san, !iii vay tang cao ... lam
anh huang d~n hi~u qua kinh doanh cua Hiiu Nghi.

2. K~ hO~~' va djnh hU'6ng nam 2022
-

_

Ban dieu himh nh~ dinh nam 2022 van chiu tac dQng bOi dich b~nh va gia ca leo thang do
tinh hinh kinh t~ chinh tri th~ gi6i tac dQng. Day la nam se nhi~u thach thuc nhung cling c6
nhi~u co hQi cho doanh nghi~p Vi~t tru&c b6i cimh hQi nh~p sau.
Dfrng tru&c muon van kh6 kh~n va thach thuc cua nen kinh
v6i m\lc tieu 5n dinh san
xu~t, qu~ hOl;l~hva ?ich chu~~n may m6c th,i~t bi sang Nha may m6i. Ban di~u himh d~ xu~t
v6i Dl;lihQi dong co dong ke hOl;lChsan xuat kinh doanh nam 2022 cua cong ty C\l the nhu
sau:

te,

- Stt
1

I

Chi tieu
Sanlugng

Don

vi tlnh

K~ ho~ch nam
2022

Tk

24.911,15

2

Doanh thu

Ty d6ng

2.082,96

3

Lgi nhu?n tru6c thu~

Ty d6ng

45,00

Lao dQng binh quan

Ngum

2.071,00

Tri~u
d6nglnguai/thang

12,10

4

5

Thu nh~p blnh quan (bao gom
cac khoan thuang cu6i nam,
thucmg Trung thu va T~t)

Song song v&i vi~c tri~n khai k~ hOl;lChsan xu~t kinh doanh, truyen th?ng, phM tri~n thuang
hi~u, Ban dieu hanh ti~p Wc t~p trung vao cong tac quan tri nhan sg, d~u tu co~g ngh~ thong
tin, nang cao quan tri rui ro v~ phap ly, ki€m soat nQi bQ, tai co cau va doi m6i doanh
nghi~p.
Ti~p Wc thuc dfty cong tac nghien CUukhoa h9C kY thu~t, ap d\lllg cong ngM m6i vao san
4
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l

,

,

.

,

xuat! nham nang
cao chat iuong san pham, dap img nhu• diu ngay cang cao cua khach hang.
""
Tiep tuc ca diu lai r6 sal! pham theo huong tinh gQI1de nang cao d9 nh?11 dien.
Tri€n khai chien dich thi dua ban hang
.
Diu nr them ddy chuyen may moe thiet bi d€ nang cao san hrong dap irng nhu du, thi
tr~png, khOl;g d~ ynh ~'~mg,thi,~u h::lllgC\lC be>,nhu hien I:ay.. , ,.
,
,
T~l' trung cong tac quan tri cac nguon ,i1,l'CCong ty, quan tri cac rut )'0 trong hoat dQng san
xuat kinh doanh, hoan thien cac quy che quy dinh phu hop voi lu~t phap hien hanh.
Tuy~n rnoi nhan sir cao dp (1 nhirng vi tri chu ch6t (kinh doanh, nhan su, tai chinh ... )
Tiap tuc tao o9ng hrc lam vi~c thong qua chinh sach Idlen tlm&ng, thue dAy tang doanh s6,
da~F bao tlm nh?p, 6n dinh M th6ng, 11,l'achQn nhan Sl,l' c6 ch~t IU9'l1g.,
Tiep t\lc pMt dQng phong tnlo hang hai thi dua sang t~o trong SilO xuiit, ban hang trong toan
cong ty.
Xii}"dl,l'ngk~ ho~ch nhi~m v\! nam 2022 tn~n tinh th§n hi~u qua, ti~t ki~m.
I'
)..I "('"
3• D
,e ~uat, (len ng ~!:
"
Nham hoc'm thimh ke hoi;tch duQ'c HDQT giao n3m 2022, Ban dieu hanh Cong ty
xuat 111m sau:
- ~ --~--'

,

co n1Qt s6 de

f)~u tu' lui chinh eho de hu(,tl(tOng markeling, lrade nhftm nang cao hinh imh san ph§m, tl:10
sU:9 e~llh tranh trong tbi tru9ng. ,
Dau tll' va t~p trung phM trien nguon nhan l~rc, chu trQng cong tae dao t~o va tai dao t~o 11118.n
SI,l' phu h9'P v6i chi~n lugc va dinh hucmg cua cong ty trong nbul1g nam tai.
T~r~n m6i nh~1 Sl,l' e~p ~run.~va ~~pe~o ph\l? V~I cong ,tac s~n Xtl~t kinh ,~oa~ etta co.~g ty:
T~J1ltrllng ngllon I~rcphat tnen thl tnro-ng, mu rQng nganh hang dong that dau tu ngluen cuu
ph~t tri~n san ph~~l1 d~ ca du l~i r6 s<l11ph~m cho phu h9'P v6i phiin khuc, phu hQ'p v6i d~c'
thu kinh doanh moi kenh.
Tren dry la bao cao dinh gia cong tac dieu ha11h san xu~t kinh doanh nam 2021 va k~ ho?eh
nhi~m IV\!nam 2022 eua Cong ty c6 phfin TIwc ph§.m HC'ru Nghi. Kinh h'inh f)~i hQi d6ng c6
dong xem xet, thOng qua va chi dl,lodt don vi hoan thanh t6t nhi~m V\l.
.'
I Xin tran trQng cam O'n!
No'i 1l1t~11:
- Nhu tr~n;
- HDQTicty;
- T6ng giam d6c ely;
- LUll: VlT, P.KHDT.
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CONG TY CP TIIV'C pHAM

mrn NGHl

CONG BOA

xA HOI cau NGHiA

VI¥T NAM

DQc l~p - T\f do - H~nh phiic

s6tfOVIBC-BKS

Ha N(ji, ngay..tO thang5niim 2022

BAo cAo CVA BAN KIEM so.cr
I
T~I ClIH)C
HQP D~I HOI DONG CO DONG THUON'G NIEN NAM 2022

Can cir Di~u 1~t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty
d6i va dm1d Dai hQi d6ng c6 dong thong qua;

ell phan

ThlJC pham Hiiu Nghi sua

du

Can
tinh hinh hoat dQng san xuAt kinh doanh va s6 lieu bao cao nam 2021 cua Cong
ty C6 phan Thuc pham Htru Nghi;
Ban rp~m scat xin ?aO cao truce Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien Cong ty v~ k~t qua
hoat dQng nam 2021 va ke hoach hoat dQng nam 2022 nhu sau:

I,

,
b'ao cao:
, B'ao cao
, kl.t
' cao th;l.
B ao
am di!n h cua B an ki;l.
em soa't veJI. cac
e qua ki n h d oan h
cua long ty; Bao cao tai chinh; Bao cao danh gia cong tac quan Iy, di~u hanh Cdng
ty v~ k~t qua kinh doanh clla Cong ty, v~ k~t qua ho,t d{}ngclla H{}idang quail trj
TAn Giam d8c trlnh D,i h{}idang cAdong thong qua t,i cu{}chQp D,i h{}idang cA
dong thuOng nien. K~t qua giam sat tlnh hinh ho,t· d{}ngva tai chinh clla cong ty.
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1. Bao cao k~t qua kinh doanh clla Cong ty:
Ban KiSm Joat th6ng nhAt vm nhiing danh gia cua HDQT va Ban Giam d5c v~ tinh hinh ho~t
dQng san xiliAtkinh doanh cua Cong ty trong nam 2021. Cong ty dii d~t duQ'c cac chi tieu nhu
sau'
% so sanh TH nam
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2021 voi 2020
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1

Doanh thu

Ty d6ng

1.564

1.721

1.734

107%

111%

2

San!lUQ'llg

TAn

19.61
2

22.482

21.969

97,7%

112%
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N 91P
I ngan sac
'h

Ty d6ng

21,9

49

49.7

101%

233%

4

LQ'i~,nhu~
thue

Ty d6ng

36

39

52

133%

144%

5

S5
d9ng binh
qu A, trong nam

Nguai

1.905

1718

1718

100%

90%

6

Thu nhap binh
qu~ 1 nguai

Tr.d/than
g

12,00

13,01

11,5

88,4%

95,8%

A

A

to

tru&c

-

M~c JIu phii d5i m~t v&irAtnhi~u kh6 khan, d~c bi~t Ii suc ep c~ ~anh ngay dng gay
g~t trong n~anh thlJc phftm banh k~o va tinh hinh dich ~ovid 19 cang thang, ~ung Cong ty
dii d~t dUQ'dk~t qua nhu tren 1a nha cong tac chi d~o dieu hanh sat sao, dung dan cua HDQT
va Ban Giam d6c diSn hinh a mQt s5 m~t cong tac:

Cdng tac t6 clnrc, lao d{)ng,ti~n hrong: Cong ty tiSp tuc hoan thien chinh sach luang
cho h~ th5dg han hang voi hQ chi tieu KPI hop Iy va c6 cac chinh sach khuyen khich phil hQ'P,
qua d6 nan~ cao tinh than va nang su~t lao dQng cua luc hrong han hang.

Con~ tac dam bao chit IU'Q'Ilg
san pham: Ch~t hrong san pham cua cong ty ngay cang
diroc dam *ao va nang cao nho viec ap, dung m?t s5 !<boa hoc cong, nghe tien ti~l! trong san
xuat, Nam 2021 cong ty da co cau lai ro san pham tiet giam rat nhieu cac san pham c6 tY l~
dong g6p dp~ thu thap va mang r~t it I<>:i
nhuan cho cong ty. Ben canh do cong ty ding da
dtra ra cac fau rna moi phil hop voi thi hieu ngiroi tieu dung.
Cong tac ban hang: La mQt nam kh6 khan trong cong tac han hang do tinh trC;ll1g
gian
cach xa hQi phong ch5ng dlch Covid 19 trong thai gian deli.De dC;ltduQ'Cmtrc doanh thu tren,
Cong ty da d~y mC;lnhcong tac thl truang thong qua cac hOC;ltdQng Marketing va ti~p 1\1cdAu
tu cho CaC~enh han hang hi~n dC;linhu MT, KA, thuang mC;lidi~n tlr. Ti~p 1\1cxay d\lTlg,hoan
thi~n IC;lihQ nh~ di~n thuang hi~u cho Hfru nghi.

a

Con tac d~u tU': Hoan thanh xay d\lTlgnha may mai tren di~n tich 6,5ha tC;iiKhu CN

rna rQn~ Y9n Phong

- Bilc Ninh vai cac day c~uy~n hi~n ~C;lidC;lttieu chu~ qU?CtS v~ s~ xu~t
th\lc pham: IVai m\lc tieu quy ho~ch san xuat t~i phia Bac t~p trung mQt moi, t~o dieu ki~n
thu~ 19i clio cong tac quan Iy san xu~t tiSt ki~m cac chi phi quan 1;' va diSu hanh cling nhu
gia~ sat vel ch~~ IUQ'llg.~hay th~ dAu tu mQt s5 may m6cthi~t hi mm ~ua,t\l' dQng h6a vao
nhieu d~y c1huyen san xuat, gifun hat lao dQng thu cong va kiem soat tot ve an toan v~ sinh
th\lc pham.

2. Thim tra Bao cao tai chinh

fhinh

Bao cao tai
cua Cong ty da duQ'ckiem to311hai cong ty TNHH kiem to311An Vi~t. Nam
tai chinh cua Cong ty hilt dAu tir ngay 01/01/2021 va kSt thuc vao ngay 31/12/2021. Can cu
vao bao ca9 ta! crunh nam 2021 da kie~ toan, Ban Kiem Soat danh gia hao cao phan anh t~g
th\lC, h,gp l~ ve t,inh hi~ tciicrunh va ket qua ho~t dQng SXKI? nam 2021; phil hgp vai chuan
m\lc ke to~, che dQke toan Vi~t Nam va cac quy dinh khac ve quan ly tai chinh cua nha nuac
va cua Cong ty.
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1.

CHITIEU

M§

Thuy~t

so

minh

TONG CONG TAl sAN

270

.l.

31112/2021

01101/2021

1.976.715.558.889

1.770.186.289.660

536.518.734.505

485.873.195.762

VBn eho sO' hfru

410

V6n gop ¢ua chu sa huu

411

- C6 phie

300.000.000.000

300.000.000.000

411
a

300.000.000.000

300.000.000.000
16.689.002.236

ph6 thong

co quyJn bidu

quyh
I.

'

,

21

2.
3.

TMng du von co phiin
Quy dAu phat tri~n

412
418

16.689.002.236
74.097.076.654

4.

Lqi nhu~ sau thu~ chua phan ph6i

421

145.732.655.615

- LNST c~ua phdn ph6i lUy ki din
cu6i nam b-uac
- LNST cAuaphdn ph6i nam nay

421
a
421
b

TONG CONG NGUON VON

440

I

69.352.037.644
99.832.155.882

93.505.437.202

68.198.562.479

52.227.218.413

31.633.593.403

1.976.715.558.889

1.770.186.289.660

Nam 2021 t&ng tai san tang 11% so nam 2020 nguyen nhan tang do chi phi xay d\l11gnha may
mai Bilc Nitm va tang may m6c thiSt hi hi~n dC;liph\lc V\l cho san xuftt.
Nam 2021 *Q'pha~ tr~ tang 12% so nam 2020 do tang chi chi vay ph\lc V\l dAu tu xay d\lTlg
nha may m&i va hat dau di vao su d\lng.
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TT

Cac cbi tieu

1

DVT

31112/2020

31112/2021

C~i tieu v~ kha nang tbanb toan
H~ls6 th~

toan ngan han: Tai san ngan

hari/Nc ngan han

1.050

1.047

Lan

0,864

0.863

Lan

0.73

0.728

2.64

2.68

7.43

7.347

(Short term Asset/Short term debt)
H~,s6 thanh toan nhanh
Ta~ san ngiin han - Hang tan kho
N<llnganh~

Short term Asset - Inventories
I
Short term Debt
2

Cb~ tieu v~ CO' du van
I,

•

+ H~ so No/Tong tai san (Debt/Total
assets ratio)

+ H~ s6 NQ'/v6n chu sa htru
(Debt/Owner's Equity ratio)
I

3

,

CbJ tieu ve nang h"rcboat dong
I

,

+ \jong quay hang ton khol Inventory
turnover:
Gia v6n hang ban/Hang tan kho binh

:~)NG
~rpH

quan (Cost of goods sold/Average
inventory)
I

fC P

•

+ ~ong quay tong tai Scm/Total asset
turjover:

,

rUN

.

Doanh thu thuan/Tong tai san binh quan

0.83

0.81

0.02

0.03

0.07

0.09

(Ne!trevenue/ Average Total Assets)
cbi tieu v~ kha nang sinh liri

4

I

,

,

+ li~so Loi nhuan sau thue/Doanh thu
thuan (profit after taxi Net revenue

Lan

Ratio)
I

,

r

,

+ HeI' so Loi. nhuan
. sau thue/von chu sa

hiiu (profit after taxi total capital Ratio)
I

,

,

Lan

,

+ HeI' so Loi. nhuan
. sau thue/Tong tai san
(profit after taxi Total assets Ratio)

0.017
0.026

+ RI~ s6 Loi nhuan tir hoat dQng kinh
0.028
(Profit from
bus!inessactivities/ Net revenue Ratio)
0.032
3. Bap cao danh gia cong tac quan Iy, di~u hanh Cfmg ty v~ k~t qua kinb doanb cua
Cong ty, vi k~t qua ho~t dqng cua Hqi dAng quan trj TAng Giam d6c trinh f)~i hqi dAng
doaWvDoanh

thu

thuan

cB dong tbong qua t~i cUQcbQp D~i bQi dang cB dong tbuirng nien. K~t qua giam sat tlnb
blnb bo~t dQng va tai cbinb cua cong ty.
Nhin 'chung, HDQT va Ban Giam d6c dii tich ClJCtri~n khai thlJc hi~n cac Nghi quy~t
cua D~i hQi dang c6 dong, quem Iy di~u hanh Cong ty thea dung quy dinh cua phap Iu~t va
Di~u Ie Cong ty. Cu th~:
.

I

.

3

- ~~T
nghiem rue 16 chirc ea~ ph_ien hQP thuimg ky, bit thuimg ella HIlQT Ih~ qu¥
dinh de xem xet phe duyet nhirng van de thuoc tham quyen cua HDQT do Ban Giam doc de
xuat, d6ng thai d~ ra nhfrng chu tnrong dung diin d€ dinh hirong eho Cong ty hoat dQng co
hieu qua v, tuan thu phap luat, ,
,
- Nam 2021, Ban Giam doc thuc hien dung chirc nang, nhiem vu quy dinh tai Dieu l~
Cong ty, ding nhu viec chap hanh cac ehinh sach phap luat cua nha mroc,
- HDdr va Ban Giam d6e dil tao di~u kien thuan loi d€ Ban Ki€m soat thuc hien nhiem
vu kiem tra, giam sat thea dung quy dinh chirc nang nhiem vu,
Bao eao t.., danh gia k~t qua hoat dQng cua Ban ki~m soat va tbanb vien Ban ki~m
soat·ITAng k~t cac cUQchQp clla Ban ki~m soat va cac k~t lu~n, ki~n nghi clla Ban
ki~m soat

II.

DaJh stich thimh vien Ban kiim sotit:
I

Stt

1

2

3

4

5

Thanh vien
BKS

Ngry~n
Thanh Cong

DoL
Quang
I
Canh

Thai
•
Tuan

Lerai

Anh

Diu

La~
• I Thi. Lui

Ho~t dQng

Chue

VI,!

Ngay b~t dAu/khong con la
thanh vien BKS

Thanh vien

Ngay khong con la
vien BKS 30/6/2021
Bien ban va Nghi
DHDCD thuang nien
ngay 30/6/202l.

thanh
thea
quy~t
2021

Thanh vien

Ngay khong con la
vien BKS 30/6/2021
Bien ban va Nghi
DOOCD thuang nien
ngay 30/61202l.

thanh
thea
quy~t
2021

Trinh dQ ebuyen mon

K~ toan

K~ toan

1H

TruOng ban
ki~m soat

Ngay b~t dAu 29/8/2020
thea Bien ban va Nghi
quy~t DHDCD b~t thuang
2020 ngay 29/8/2020

K~ toan

Thanh vien

Ngay b~t dAu 30/6/2021
thea Bien ban va Nghi
quy~t DHDCD thuang nien
2021 ngay 30/6/2021

K~ toan

Thanh vien

Ngay b~t dAu 30/6/2021
thea Bien ban va Nghi
quy~t DHDCD thuang nien
2021 ngay 30/6/2021

K~toan

diia Ban ki€m soat

TronJ nfun, Ban ki~m soat th¥e hi~n cae ho~t dQng ki~m tra, giam sat, vi~e tuan thu cae
quy dinh eua lu~t Doanh nghi~p, Dieu 1~eua eong ty trong vi~e quan ly va dieu hanh ho~t dQng
san xu~t kiJh doanh, e\l th€ nhu sau:
- Ngay 3016/2021, D<.lihQi d6ng c6 dong da th\fc rn,~n vi~e miSn nhi~m 02 thanh vien
Ban ki€m srat, bAu b6 sung 02 thanh vien mai vao Ban kiem soat.
- NgaiY30/6/2021, Ban ki€m soat da th\fe hi~n cae ho~t dQng ki~m soat va cae nQi dung
lien quan d~n D~i hQi d6ng C6 dong thuang nien Cong ty e6 phArrTh\Ie phfun Hfru Nghi thea
dung quy dinh eua phap lu~t.
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- Ban Ki~m scat cling da thuc hien 02 ky hop va thuc hien chirc nang kiem tra kiem scat
thee dung quy dinh cua Di~u l~.

- V~ k~t qua nr danh gia: Ban kiern soat da th8 hien dung vai tro chuc nang va nhiem \'\1
cua rninh thee dung quy dinh cua Dieu l~ va quy dinh cua phap l~t. v~nhan S\I Ban kiem
soat: Trong nhirng nam gk day vftncon bien d9ng, doi hoi cac thanh vien duong nhiem phai
ne>lire hon nita trong viec hoan thanh nhiem \'\1.
m. Thu lao, chi phi hoat dQng va cac lQi ich khac cua Ban Ki~m soat va timg thanh
vien Ban ki~m soat theo quy dinh t~i Di~u 172 Lu~t Doanh nghiep va Di~u I~ cong
ty

Vt

- Thu lao thu nh~p khac cua H9i d6~g quan tri: 3.729.865.800 d
- Thil lao va thu nh~p khac cua Ban kiem soat: 924.684.900d
- Luong Clla Ban Di~u hanh (T6ng giam d6c va cac Ph6 T6ng giam d6c): 2.178.976.700d
Chi

!iit illi thi

IV.

hi?n m9t mT,tcrieng tt;liBaa cao tili chfnh kiim toan cua C6ng ty.

TAng k~t cac cUQchqp clla Ban ki~m soat va cac k~t lu~n, ki~n nghi clla Ban Ki~m
soat; k~t qua giam sat tinh hinh ho~t dQng va tai chinh clla Cong ty.

- Thab gia daub gia, sua d6i, hoan thi~n cac quy trinh, quy dinh va quy ch~ n9i b9 clla
Cong ty nhb phat hi~n cac rui ro ti~m tang ho~c nhilng thi~u s6t, ill d6 dua ra nhiing giai
phap ki~n ngh! phil hQ'P;
- Ki~m soat tinh phil hQ'Pcua cac quy~t dinh cua HDQT, Ban giam d6c trong cong tac
quan lY.Ki~m soat vi~c ban hanh cac cac van ban clla Cong ty phil hQ'Pv61.quy dinh cua phap
lu~tva Di~u l~ Cong ty;
- Giam sat vi~c eh~p hanh cac quy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t ChUng khoan,
Di~u l~ t6,d uc va ho~t d9ng eua Cong ty;
- Kiem
soat tinh chinh xac, phil hgp clla cac bao, cao tai chinh hang
quy va eli nam 2021.
I"
,
Xem xet vi~c chap hanh lu~t ve cac chinh sach va cbe d9 tai chinh ke toan cua Cong ty;
- Thfun dinh bao eao illchinh hang nam trinh D~ h9i d6ng c6 dong ~ phien hQpthuOng

r

ruen.

- Cong ty da thlJc hi~n quan ly sir d\lI1gv6n va tai san, t6 chilc b9 may k~ toan, l~p va
quan ly s6 sach chUngillk~ toan thee dling quy dinh cua phap lu~t va cua Cong ty.
-v~ki8m ke tai san dinh ky cu6i nien d9 k~ toan: Cae don vi da thlJc hi~n ki8m ke tai
san, hang tbn kho thee quy dinh, c6 daub gia phfun eh~t, hi~n tr~g eua tAisan.
V. Bao cao danh gia v~ giao dich giii'a Cong ty, cong ty con, cong ty khac do Cong ty
nim quy~n ki~m soat tren nam muoi ph in tram (50%) tr<rlen v8n di~u I~vOithanh
vien HQi dAng quan tri, TAng Giam d8c va nhii'ng nguOi co lien quan ella thimh
vien do; giao dich giua Cong ty vOi eong ty trong do thanh vien HQi dAng quan tri
la thanh vien sang I~p ho~c la nguOi quan Iy doanh nghi~p trong thOi gian 03 nam
gin nhit tr\f(YCthOi di~m giao dich.

1andi~u
harm C6ng ty do th\lc hi~nnghiem ruc vi~c c6ng b6 th6ng tin d3i v6i cae
giao dich vo; ngum n9i b9 va ngum c6 lien quan theo dung quy dinh cua phap lu~t.

HDQT va

Cac giao dii~hvai nguai n9i b9 va nguai c6 lien quan da dUQ'eki8m toan va dua vao bao cao
ill ehinh kiem toan nam; bao cao thuOng nien.
VI. K~t qua giam sat dfli vOi HQi dAng quan tri, TAng Giam d6c va nhii'ng ngU'Oidi~u
hanh doanh nghi~p khae.
- Nam 2021, HDQT, Ban GiAmd6c th1,fehi~n dung chuc nang, nhi~m \'\1 quy dinh t~i
Di~u l~ Comgty, cling nhu vi~c ch~p hanh cac chinh sach phap lu~t cua nha nuac.
5

VII.

K~I ~ua danh gia s,! ph6i hVJl hoat d(lng gili'a Ban ki@msoat vOi Hili dang quan tr],
TAng Gtam d&cva cac cAdong.

- HDQT va Ban Giam d6c da tao di~u kien thuan loi d~ Ban Ki~m soat thirc hien nhiem
vu kiem tra, giam sat theo dung quy dinh chirc nang nhiem V\).
VIII. f)~ xuit va ki~n ngh] f)~i hQidAng cAdong phe duy~t danh sach tA clnrc ki~m toan
dlf(lCchip thu~n tht}'chi~n ki~m toan Bao cao tai chinh cua Cdng ty; tAchuc ki~m
toan ldU'Q"C
chip thU~Dtht}'chi~n ki~m tra cac hoat dQng cua Cong ty khi xet thiy
cAn triit.
Danh sach cac cong ty kiem tOM dQc l~p d~ lira chon don vi kiem tOM 2022 trinh Dai hQicf>
dong thirong nien thong qua nhu sau:
1. Cong ty 1NHH Hang Ki~m tOMva Dinh gia ATC
2. Cong ty 1NHH Ki~m tOM TIP
3. Cong ty 1NHH Ki~m tOM An Vi~t
4. Cong ty 1NHH Ki~m tocioNhan Tam Vi~t
5. Cong ty 1NHH PKF Vi~t Nam
IX.

K~ hl~ch ho~t dQng 2022

Can cu ban pharr cong nhi~m V\l cho cac thanh vien trong Ban va th\lC hi~n chuc nang
nhi~m V\)cua Ban Ki€m soat duqc quy dinh t<;iiDi~u l~ Cong ty, Ban Ki€m soat d\l ki€n k€
hO<;ichhO<;it!dQngnam 2022 gam cac nQi dung chinh nhu sau:
- Th\lc hi~n ban hanh quy ch~ hO<;itdQng clla Ban ki~m soat trinh D<;iihQi cf>dong thuOng
nien 2022.
- Girur sat hO<:itdQng quan ly di~u hanh clla HQi dang quan tri, Ban Giam d6c thea £)i~u
l~ Cong ty va cac quy dinh Cllaphap lu~t.
- Giam sat tinh hinh th\lc hi~n Nghj quy~t £)<:iihQi dang cf>dong va th\1Chi~n k~ hO<;ich
san xutt kinh doanh clla Cong ty;
- Thdm dinh cac bao cao tm chinh, bao cao san xutt kinh doanh quy, nam ella Cong ty.
- Tang cUOng ki~m soat cac lInh V\1ChO<;itdQng chinh Clla Cong ty thea timg chuyen d~.
- Tham gia cac lap t~p hutn d€ nang cao trinh dQ trinh dQ cho cac thanh vien trong Ban
Ki~m soat.
Tren day la bao cao k~t qua hO<;itdQng nam 2021 va k~ hO<;ichhO<;itdQng nam 2022 ella
Ban ki~m stat Cong ty Cf>phc1nTh\1c phb Hiiu Nghj.

Nuinh~n:
_C6 dong;
- HDQT;
- Ban Giam d6c;
- LtnJ:, VT. BKS C ty.
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CONG TY CP THVC PHAM HiJlJ NGIIJ

CONG BoA xl HOI can NGHiA ~T
DQe l~p - TV do - Hanh plnic

NAM

-

j
So: 10..1 IBC- TPHN

Ha N6i, ngay LO thang.) ndm 2022

BAo cAo PHUONG AN PHAT HANH TRAI PH lEU
vA KET QuA PIlAT IIANH TRAI PIDEU
(Trinh lJ{li h9i dang
Kinh +nh: D,i h(li dang

cO tlong

c6 dong tlurong

thuirng nien niim 2022)

nien 2022

ce

HQi dang quan tri Cong ty
phan Thirc pham HUu Nghi bao cao toi Dai hoi dang ca dong
thirong nien nam 2022 phirong an phat hanh trai phieu va k~t qua phat hanh nhu sau:

I.

PHQ'ONG AN pHA THANH TRAI PRIEU 2021 DA DlfQC HDQT THONG QUA:
1. Di~u kien va di~u khoan CO' ban cua d___2!_j)_bat
hanh:
Dia diem to chirc dot phat hanh: Trai Phieu duoc phat hanh trong pham vi lanh tho
Niroc Cong Hoa xs HQi Chu Nghia Vi~t Nam.
-

Ten ~ai phieu: Tra,i Phieu Cong ty cb phk T~\Ic pham HUu Nghi
LOI,li
trai ~hieu: Trai phieu khong ehuye~ doi, co tai san bao dam, khong kern
thea clnrng quyen, phM hanh rieng Ie thanh nhieu dQt.
S5 IUQ'llgdQt phM hanh: 2 dQt.
Mil trai phi~u d\I ki~n:
+ DQt 1: HNFH2125001
+ DQt 2: HNFH2125002
Kh5i IUQ'llgTrai Phi~u phat hanh: 150.000.000.000 dang (M(Jt tram nam muai ry

lhinh

t16ng).
Trong do:
DQt 1 dV ki~n phat himh 80.000.000.000 d?ng (Tam muai ry d?ng)
-tJ DQt 2 d\I kien phat hanh 70.000.000.000 dong (Bay mum tY dong)
Thai di~m phM hanh Trai Phi~u:
+ DQt 1: DV ki~n phat hanh vao ngay 24/05/2021 ;
+ DQt 2: trong thai h~ 1 thang sau khi hoan thanh DQt 1 va trong Quy IV2021.
Ky ll~ cua Trai Phi~u: 48 thang (B6n muai tam thang) k~ tir Ngay PhM Hanh eua
m6i dQt.
M~nh gia m6i Trai Phi~u: 1.000.000.000 dang (M(JttY t16ng)1 trai phi~u.
Hinh thuc Trai PhiSu: Phat hanh rieng Ie du&i hinh thuc chUng chi thong qua d~i ly
phM ~anh.
Tinhl ch~t cua Trai PhiSu: Cac Trai PhiSu va cac nghla V\l thanh toan cua Cong ty se
t~o thanh cac nghIa Vl,l tr\Ic ti~p, khong phai n<)'thu dp, co bao dam bfutg till san va
t~j m9i thai di~m se duQ'c x~p ngang bing v&i nhau va t5i thiSu b~ng vai cac nghla
V\l khong du<)'cbao dam khac cua Cong ty, va khong co Trai Phi~u mlo ho~c b~t ky
nghla V\l thanh toan nao cua Cong ty du<),cUti dili ho~c Uti tien hon cac Trai Phi~u
con ~;;tihoi)c cac nghIa V\l thanh toan con l;;ticua Cong ty.
DV ki~n lili su~t danh nghIa: Trru phi~u du<),chuemg lili su~t c5 dinh 10%/nam cho 02
di, trai phi~u huemg Iili su~t tha
(hai) kY thanh toan dftu tien. Tir kY tinh lili thu ba
nbi, 06 (sau) thang di~u chinh mQt l~n. Lili su~t tha nbi du<)'c du<),cxac dinh thea
ngU~en t~e b~ng tbng (i) binh quan H'ii su~t huy dQng ti€n gui ti~t ki~m bing dang
Vi~t Nam (tra 1m sau) ky h~ 12 thang (hoi)c tuong duong) cho khach hang ca nhan
du<),ccong b5 tren trang thong tin di~n ill chinh thuc cua Ngan hang Nong nghi~p va
Phat tri~n Nong thon Vi~t Nam, Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri~n Vi~t Nam,

1

tra

Ng~ hang TMCP Ngoai thuong Vi~t Nam va Ngan hang TMCP Cong thuong Vi~t
vao ~gay xac dinh Hii suAt cong (ii) bien dQ 3,5%/nam. Lai suAt tha n6i khong thAp
hem 10%/nam va khong cao hem 10,5%/nam. Cac khoan thanh toan cho Trai phieu se
duoc thirc hien bang D6ng Vi~t Nam.
Ky Tinh Lai: 06 (sau) thang/ Idn kS illNgay Phat Hanh.
Ky Thanh Toan Lai: 06 (sau) thang/ Ik kS ill Ngay Phat Hanh.
Tai san bao dam cho Trai Phi~u: La tai san thuoc so hiru cua T6 Chirc Phat Hanh
va/hoac ben thir 3 valho~c cac tai san khac phu hop voi quy dinh cua phap lu~t.
Mua L\lf Trai Phi~u Trmrc H\ln: Cong ty se mua lai Trcii Phieu trong cac tnrong hop
sau day: I
1.1.
Trai Phieu dao h~ vao Ngay Dao H~;
1.2.
Mua I~i b~t bUQc khi co S\I Ki~n Vi Ph~m thee quy dinh cua Cac Di~u Khoan
va Di~u Ki~n cua Trai Phi~u;
1.3.
Mua l~i truac h~ thee yeu du cua Cong ty d5i vai mQt phk ho~c toan bQ
cac Trai Phi~u vao bAt kY thai diSm nao sau 12 (muCri hai) thang kS tir Ngay
Phat Hanh vai di~u ki~n duqc s\I d6ng y cua Chu So Hfru Trai Phi~u. Cong ty
cam k~t vao ngay trcm 24 (hai mum tu) thang va 36 (ba mum sau) thang tinh
ill Ngay Phat Hanh dqt 1 se th\Ic hi~n mua l~i truac h~n t5i thiSu 50 (nam
mucri) ty d6ng Khoan G5c Trai Phi~u t~i m5i dqt mua I~i tnli phi~u truac h~.
Cong ty t\I phau b6 kh5i luqng trai phi~u phat hanh dqt 1 va dqt 2 se duqc
mua l~i truac h~ t~i m5i dqt mua l~i trai phi~u truae h~.

2. Thanh toan g~c Utitrai phi~u.
cong ty thanh toan G5c va Lai Trai Phi~u thong qua D~i ly Quan Ly Tai Khoan va Thanh
toan Trai Phi~u.

3. K~ HO\lch Sir D\lng Ngu8n Thu Duf}'cTir Phat Hanh Trai Phi~u

conglty d\I ki~n sir d\l1lg s5 ti~n thu duqc ill cac dqt phat hanh Trai Phi~u vai m1,lCdich
nhu sau:
_,.......:=~
Dqt 1: D\I ki~n huy dQng 80 ty d6ng ill dqt phat hanh trai phi~u va duqc sir d1,lllgdS th\Ic
~
hi~n hqp d6ng hqp tac kinh doanh trong mang cho thue nha xucrng cling Cong ty c6 phk Th\IC ;O"lG TY
phc1mQu5c t~ Alpha (theo ti~n dQ hqp d6ng).
C6'PHAN
Dqt 21:D\I ki~n huy dQng 70 ty d6ng tir dqt phat hanh trai phi~u va duqc Slr dl,lDgvai cac we P.HA~
m1,lCdich sau:
-lUU NaH)
40 tY d6ng ,dS t~\Ic hi~n hgp d6ng, h9V tac kinh do~ trong man~ cho thue nha xucrng ~
cling Co~g ~ co J?ha.pTh\Ic l?ham Quoc te Alpha (theo tien dQ hgp dong).
,~
, ~
30 t~ dong de bo sung von lUll dQng eho cac m1,lcdich mua nguyen v~t li~u san xuat.

(Chi tiit thil hi?n trong toim win tai li?u, h6 sa ria cong b6 thong tin tren chuyen trang trai phiiu
doanh nghi?p)
n. KETQuApHATIIANH:
1. K~t qua phat hanh c1f}'t 1:

+ Ma trai pili~u: HNFH212500 1
+ S5 Iuqng trai phi~u phat hanh dqt 1: 80 trai phi~u
+ M~nh gia ~ai phi~u; 1.000.000.000 d6ng (mQt ty d6ng)/trai phi~u
+ Ky h~: 48 thang ke ill Ngay Phat Hanh

+ Lo~i hinh Itrai phi~:u: Trai

Phi~u phat hanh thimh nhi~u dqt khong chuy6n d6i, co tai san bao
dam Ia tai san cua To Cht'rc Phat Hanh valho~c cua Ben tht'r ba.
+ Ngay phat hanh: 24/05/2021
+ Ngay dao Ih~: 24/05/2025
+ S6 luqng trai phi~u da phau ph5i th\Ic t~ (da phat hanh va phau ph6i h~t): 80 trai phi~u

(Chi tiit thi hi?n trong tai li?u, h6 sa
nghi?p)
2. K~t qua phat hanh c1Q1 2:

+ M;atrai p*i~u: ~FH2125002
+ So luqng trai phieu phat hanh

aa cong b6 thong tin (ren chuyen trang trai phiiu

doanh

,
dqt 2: 70 trai phieu

2

+ Menh gia trai phieu: 1.000.000.000 d6ng (mot ty d6ng)/tnli phieu
+ Ky han: 48 thang k€ illNgay PhM Hanh
+ Loai hinh trai phieu: Trai Phi6u phat hanh thanh nhieu dot khong chuyen d6i, c6 tai san bao
dam hi tai san cua T 6 Chirc PhM Hanh va/hoac cua Ben thir ba.

+ Ngay phatJhanh: 14/06/2021
+ Ngay dao han: 14/06/2025
+ 85 luong trai phieu dff pharr ph5i thuc t6 (dff phat hanh va pharr phoi het): 70 trw phieu

(Chi tiit th€ hien trong tai lieu dli ding b6 thong tin tren chuyen trang trdi phieu doanh nghiep)
3. Tinh hlnh sir dung van va ti~n do ghli ngfin:
3.1. D5i voi ~\1C dich sir dung v5n d~ d~u tu chuang trinh, du an va co du lai nguon v5n
STT Dt}'an sir dung van tir phat
PhU'O'D~an phat himh
ThU'c te
hilDi trai phi~u
Thoi gian Gia tri giai ngan Thoi gian
Gia tri giai ngarr
giai ngarr
giai ngarr
1. ~iu to' chll'O'Dgtrinh, dO' an
80.000.000.000d 25/5/2021
f)gt 1: Huy d9ng
5/2021
80.000.000.000d
~O.OOO.OOO.OOO
d6ng d€ thvc
~~n hqp dc3nghqp tac kinh
~UngCong ty c6 phfuI Thvc
p~fun Qu5f t~ Alpha (theo
ien dQ hgp dong)
40.000.000.000d14/6/2021
40.000.000.000d
Bq12: H;uy d9ng 70 tY,dong 6/2021
~ dgt phM hanh trai phieu,
~ong d6 40.000.000.000 d6ng
~€ thvc hi~n hqp d6ng bqp
ac kinh d~anh cling Cong ty
p6 phk Tpvc phfun Qu5c,t6
~lpba (theo tien dQ bqp dong)
2.
~O' ciu lai ngu8n von
Timg khoan ngl von chu so theo tUng
,~

]o.~.~~.
~
r-~r-------~------~~------~~~-----r,~~~---.--------------~
*
~~~
__ ~~I~~~u~c~d~ic~h~s~ir~du~n~12~
~
~K~e~ho~a~c~h~
__ ~ __ ~B~a~s~ir~d~u~n~lg~~.~.

~fru
I
k)
!rang
120.000.000.000d
120.000.000.000d
~~
~~3.~2-.D~01-V-m~'-m-\1-c-d~i~ch--su-d~un-.-lg-v~0~n-d~e-t-~-g-q~u-y-m--o-v~on~h-oa-.t-d~Q~n--g----~------------~
.. ~

A. Bai vOi to chtrc tin dung, cong ty chtfng khoan
B. Bai vOi cac doanh nghi~p khac
1
lHo~td9ng san xuat:
sung von luu d9ng
pho m\1c dicb mua nguyen v~t li~u san xu~t

Bo

.J:7

30,000.000.000 d

30.000.000.000 d

30.000.000.000 d
!rong
Tong so tier thu dugc ill 2 dgt phM hanh va dff gifli ngarr la 150 ty dong.

30.000.000.000 d

Not 1t1l~1l:

- C6 dong;
-HPQT;
- Ban

rlmg giam

d6c;

- Lrru: VI, BKS Cty.
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Ha N9i, ngay20 thang s-niim 2022

1PC-1PHN

TO TRINH

I

v~vi~c sua

d8i b8 sung Bi~u l~ Cong ty c8 ph§n thnc ph§m Hiru Ngh] I§n tlnr 07
va uy quy~n cho Chil tich HQi dAng quan tr] ky ban hanh.

Kinh ein: D~ HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2022
1.

csan cuI, p h'ap )'y ve;.."
Vl~C sua rneu
no;'

?

)"

e:

Can cu Ludt doanh nghiep s6 5912020lQH14 ngay 17 thdng 06 ndm 2020;
Can cu' Ludt chung khodn s6 54120191QH14 ngay 26 thang II ndm 2019 va
Thong
tu I 16120201TT-BTC
cua uo Tai Chlnh:
I,
"".
.,,,.,
Xet fhay Dieu l¢ to chicc va hoat dong cua Cong t.r co phdn thuc p,ham Hiiu
Nghi dil dU9'C Dai hoi thong qua ngay 3010612021 can phdi sua doi so sung cho
phil h9'Pvat cac van hem neu tren ciing nhu phu h9'P vat tinh hinh thuc d.
Vi v~y, HQi dAng quan tr] kinh trinh Dal hQi dAng c8 dong xem xet va
quy~t din~ vi~c sua ~ai ~8 sung mQt sa nQi dung cua Bi~u l~ c\l th~ nhO' sau.
2.
TT

NQi d~ng sua doi bo sung:
NQiUung Di~u l~hi~n hanh

NQidung d~ ngh! sua doi bo sung

-

1
2

3

4

Sua thrum:
Sua ubi b6 sung IAnth(r 07
Sua thimh:
Phein mad1lu:
Di8u I~ miy uUQ'c thong qua thea quy~t PhAn rna d§u
dinh hQ'p I~ cLla D;;ti hoi d6ng c6 dong t6 Di8u I~ nay duQ';_;thong qua thea quy~t
ch(rc chinh thlrc vaa ngay 30 thang 06 d_inhhQ'p I~ clla 9~i hQi d6ng c6 dong
to chlrc chinh thtrc vaa ngay ... thing
nam 2021
... nam 2022
I
Ph§n din chi~u t~i Diem a khoan 1 Sua thanh:
Di~u 1: "quy djnh t~i Di8u 5 DiSu I~ "quy dinh t;;tiDiSu 6 DiSu I~ nay".
nay".
Sua tMnh:
Khoan 4 va 6 Dieu 2 Dieu I~:
"4. Cbu tich HOi d6ng qmin tri (ha~c T6ng "4. Chu tich H(>i d6ng qmin tri (ba~c
Giim d69) la d~i di~n thea phap lu~t eua Tbng Giam d6c) la d;;ti di~n thea p~ap
Cong ty. Tuy tung thai diSm, HQi d6ng lu~t cua Cong ty. Tuy timg thai diem,
Quan tri Cong ty se quy~t dinh h,ra chQn Hoi d6ng Quan tri Cong ty se quy~t
dinh h,ra chQn nguai d;;tidi~n thea phap
nguai d;;tildi~n thea phap lu~t".
"6. Trir ldti chfun dut ha;;tt dQng tru6c thai lu~t va th8 hi~n tl;li 'Di~u 3 f)i~u W'.
h;;tn thea Khaan 2 Di8u 47 ha~c gia h~n "6. Trir khi chilli dfrt ha;;tt dong tru6c
ha~t dQn thea Di~u 48 Di8u I~,nay~ thai thai h~n thea l(boan 2 Di~lI 55 ha~c
h:;tn ho:;tt dQng Clla Cong ty bat dau tir gia h~n ha~t d6ng thea £)i~u 56 Di8u I~
nay, thc)'i h~n ho~t dQng cua Cong ty
ngay thanh I~p va la vo thai Iwn".
b~t d~u tu' ngay thanh I~p va la vo thai
h;;tn."
Bo sung mid Die/~ 3: Ngll'o'i (tf}i di~n
tlteo p/uip [u{it ciia Cong ty:
Cong ty c6 fO I} nguc)'i d;;ti dj~11thea
I
Sua d6i b6 sung Ian thu 06

Lido sua
d8i1Ghi chu

-_

I

Cba phu IWp
v6i cae diSu
trang
khaan
Di8u l~

1

5

eha
phu hQ'p
vai eac diSu
trang_
khaan

TT

NQifung Di~u l~ hi~n hanh

6

Di~u 3. Ml}c tieu hoat dQng cua Cong ty

7

Di~u 4. :R1h,mvi kinh doanh va hoat
done
Dieu 5. Vian dieu l~, co phan, co dong
sang l~p

8

NQidung d~ ngh] sua doi

ba sung

Li do sua
d8i1Ghi chii

phap lu~t la Chu tich Hoi dong quan
trio Quyen han va nghia vu cua ngiroi
dai dien thea phap lu~t quy dinh tai
Di€u 29 Di€u l~.
Sua thanh: Di~u 4. Ml}c tieu hoat
dQng cua Cdng ty

Cac noi dung
khac giu' nguyen

Sua thanh: Dieu 5. Pham vi kinh
doanh va hoat dong
Sua thanh: Di~u 6. V6n di~u l~, co
, lA,p
" coAdAong sang
P han,

Cac nQi dung
khac gift nguyen
Cac noi dung
khac gift nguyen

" dXa~I ch·.l.
Ph an
le!l t,1. khoa
,oan 3 D·"
leu: 5
"quy dinh t~i Dieu 11 Dieu l~ nay"
9

Sua nrong ling tai Khoan 3 di~u 6 phAn
d~n chieu thanh: "quy dinh tai Di€u 12
Di€u I~nay"
Di~u 6. Gi~y chUng nh~n slY hiru cA Sua thanh: Di~u 7. ChUng nh~n co
Cae nQidung
·.l.
h
p
leu
phin
I
khae gift nguyen

10

Di~u 7. Chung chi chung khoan khac

Sua thfmh: Dieu 8. ChUng chi chung
khoan khac

11

Dieu 8. C~uy~n nhuQ'ng c6 pbb

Sua thanh: Di~u 9. Chuyen nhuQ'Dg Cae noi dung
"
co phan
khae gift nguyen

12

Dieu 9. Thu hili co phan

Sua thanh: Dieu 10. Thu hoi c6 phin

Cae noi dung
khae gift nguyen
Cae noi dung
khae gift nguyen

Cae noi dung
khae gift nguyen

.

I

13

Di~u 10. Coocau t6 ch.rc, quan tri va
ki~m soat

Sua thfmh: Dietl 11. Co' cau to chuc,
quan tri va ki~m soat

14

Dieu 11. ~uy~n clla co dong

Sua thanh: Di~u 12. Quyen clla co
Cae noi dung
dong
khae gift nguyen

C~i ti~t dIn chi~u t,i di~m a khoan 3
Dieu 11: 'I'th~a quy dinh wang (mg ~i cae
Khoan 2 Dieu 24 va Khoall 5 Dieu 32
Di€u l~ nay".

Sua wang (mg t~i di~m a khaan 3 Di~u
12 thanh: "theo quy dinh eua Lu~t
doanh nghi~p va Di~u 1~eong ty."

Di~u 12.rghia VI}clla co dong

Sua thanh: Dieu 13. Nghia vI}cua co
dong

15

Cae lloi dung
kMe gift nguyen

86

sling m6'i Khaflll 8 DiSu nay:
"Tham dlJ va bi~u quy~t thOng qua hOi
nghi trlJe tuySn, b6 phiSu di~n tu ho~e
hinh thue di~n tiT kMe thea quy ehS
d~i hoi ho~e thea noi dung thong tin
d~i hQi da ban hanh."
16

Dieu 13. b,i hQidong co dong

Sua thanh: Dj~u 14. D,i hQi dong co
dong
Chi ti~t din chi~u tai Di~m d khoan 3 Sua tuang ung t~i di~m d khoan 3
Di~u 14 thfmh: "Khaan 3 f)i~u 12 Di€u
Di~u 13: "KhOlin 3 Di·~u 11 Di€u W'
I

W'
2

Cae nQidung
khae gift nguyen

!NO ~

:I?PH~

C fll'l

UN~

TT

NQidung Diiu l~ hi~n hanh
Khoan 4 Dieu 13:
"a.1Hoi ?6ng 9uan trj phai trieu t~p
hQP Dai hoi dong co dong trang thai han
ba rmroi (30) ngay k€ ill ngay s6 thanh
vien Hoi d6ng quan tri con lai nhtr quy
djnh tai pi~m c Khoan 3 Di8u 13 hoac
nh~n dircc yeu cfru quy dinh tai Diem d va
Di~m e Khm'm 3 Di8u 13;
h. iTrucmg hop H<)i d6ng quan tri
khong tri~u t~p hQP D~i h<)i d6ng c6 dong
thee quy ~inh t~i Di~m a Khoan 4 Di8u 13
thi trang thai h~n ba muO'i (30) ngay ti8p
theo, Bah ki~m smit phai thay thS H<)i
d6ng quan tri tri~u t~p hQP D~i hOi d6ng
c6 dong theo quy dinh Khoan 3 Di€u 140
Lu~t Doanh nghi~p;
c. Truong hQ'p Ban ki~m soat khong
tri~u t~p hQP D~i hOi d6ng c6 dong thee
quy djnh It~i f)i~m b Khoan 4 f)i~lI 13 t!11
trong thai h~n ba muO'i (30) ngay tiep
theo, c6 dong, nhom c6 dong co yeu cfru
quy dinh t~i Di~m d Khoan 3 nay co
quy8n thky th~ H<)i d6ng qUlin trj, Ban
ki~m soat tri~u ~p hQP D~i h<)i d6ng c6
dong thee quy dinh Khoan 4 Di8u 140
Lu~t Doanh nghi~p.
Trong trlro'ng hQ'P nay, c6 dong ho{ic
nhom c6 dong tri~u t~p hQP D~i hOi d6ng
c6 dong eo quy8n d8 nghj cO' quan dang
Icy kinb doanh giam sat trinh tl,I, tM tl,Jc
tri~u t~p,1ti~n ,hanh .hQp va r~ quy~t dinh
cua D~i hQi dong co dong. Tat ca, chi phi
c~o vi~~ ~ri~u t~p va ti8n hanh hQP f)~i hQi
dong co dong dUQ'c cong ty hoan I~i. Chi
p~i nay ~hong bao g6m nhG'ng chi phi, do
co dong chi tieu khi tham dl,ID~i hQi dong
c6 dong, ke ca chi phi an a va di I~i".

17

14'1

Dieu
Quy~n va nhi~m vI} ciia D~i
hQi dAng c6 dong
Di~m b, di~m c Khoan

1 Di~u 14: "b.

Bao cao lu~ HQi d6ng quan tri; c. Bao cao
cua Ban I<iemsoat;"

NQidung di ngh] sU'adoi bo sung

Li do sua
d8i1Ghi chu

Sua tirong irng tai Khoan 4 dieu 14
thanh:
a, HQi d6ng quan tri phai tri~u
tap hQP Dai hOi d6ng c6 dong trong
thai han ba muoi (30) ngay k~ ill ngay
s6 thanh vien Hoi d6ng quan tri con lai
nhu quy dinh tai Di~m c Khoan 3 Di8u
14 hoac nhan diroc yeu cfru quy dinh
tai Di~m d va Di~m e Khoan 3 Di8u
14;
b. Truong hQ'pHQi d6ng qmin tri
khong tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6
dong thee quy dinh t~j Di€m a Khoan
4 Di€u 14 thi trong thcri h~n ba muO'i
(30) ngay ti~p theo, Ban ki8m soat
phai thay th~ HOi d6ng quan tri tri~u
t~p hQP f)~i hOi d6ng c6 dong theo quy
dinh KhQ{lll 3 Di€u 140 Lu~t Doanh
ngh i¢p;
c. Tru'o'ng IWp Ban ki~m soat
khong tri~u t~p hQP D~i h<)i d6ng c6
dong thee quy dinh t~j Diem b Khoan
4 Di~u 14 Lhl trong thai. h~ ba muui
(30) ngay ti8p theo, c6 dong, nhom'c6
dong co yeu c~u quy dinh t~i Di~m d
Khoan 3 nay co quy€n thay th6 H<)i
d6ng quan tri, Ban kiem soat tri~u ~p
hQp D~i hOi d6ng c6 dong thee quy
djnh Khoan 4 Di8u 140 Lu~t Doanh
nghi~p.
Trong tnro'ng hQ'p nay, c6 dong ho{ic
nhom c6 dong tri~u t~p hQP D~i hQi
d6ng c6 dong co quy8n de nghi co
quan dang ky kinh doanh giam sat
trinh t~r,thLIt~ICtri~u t~p, ti~n hanh hQP
va ra quy€t dinh cua D~i hoi d6ng c6
dong. TAt ca chi phi cho vi~c tri~u t~p
va ti~n himh 119PD~i hoi d6ng c6 dong
duQ'c cong ty hoim I~i. Chi phi nay
khong bao g6m nhil'ng chi phi do c6
dong chi tiell khi tham dl,ID~i hOi d6ng
c6 dong, kS ca chi phi an a va di I~i.
Sua thanh Di~u 15. Quyen va nghia
VI} cua D~i hQi dAng c6 dong

Cho phil hQ'P
vai
diem
a
nay nhlf sau: "b. Bao cao eua HQi Khoan 2 Di8u
d6ng quan tri (v~ quan tri va k~t qua 13 8 va khoan 3
ho~t dong cua HOi d6ng quan tri va di~m a, d,e Di8u
139 Lu~t doanh
tu'ng thill1h vien Hoi d6ng quan tri).
nghi~p 2020
c. Bao cao Clla Ban ki€m soAt (v~ k~t
qua kinh doanh cua Cong ty, k~t qua
Sua thanh

3

di~m b, di~m c di~u 15

Ie

TT

Nll.i
dung Di~u • hien
• hanh
Y I

NQidung

a~nghj sua doi bo sung

Li do sua
d6i1Ghi chii

hoar dong cua HQi dong quan tri, Giam
d6c (Tong giam d6c));
J)i~m d IKhoan 1 di~u 14: "K~ hoach
phat tri~q nglln han va dai han cua Cong
ty"

Cho phu hop
Sua thanh: Di~m d khoan 1 Di~u 15 vai di~m I, m
nay nhu sau: "Dinh lnrong phat tri~n Khoan 2 Dieu
cua cong ty (K~ hoach phat tri~n nglln 138 Luat doanh
han va dai han cua Cong ty)"
nghiep
86 sung rnoi di~m e, g, h VaGdi~u nay:
K€ hoach kinh doanh hang nam cua
cong ty: g) Rao cao W danh gia k€t qua
hoar dOIlg. cua Ban ki~m soat va KiSm
soar v ien: 11) \II ire c6 nrc d6i voi m6i
c6 ph~n ella tung loai".
"e.

Chi ti~t d~ chi€u t~i di~m a kho<ln 3 di8u
14: "quy jdinh t~i Khoan 2,m Di8u 14";

Sua tuang trng t~i di8m a khoan 3 di~u
15 th~mh: "quy dinh t~i Khoan 2,m
f)i~u 15'",

Cac noi dung
khac giu' nguyen

86 sung m6'i DiSm 0 khoan 2 Di~u 15:
"Phe duy~t Quy ch8 quan tri nQi bO;
Quy ch8 ho?t dong HQi d6ng quan tri,
Ban kiSm soat; Phe duy~t danh sach
cong ty kiSm toan dQc l~p; quy€t dinh
cong ty kiSm toan doc I~pthl,fc hi~n
kiSm h'a ho?t cl(>ng cua cong ty, b1ii
mien ki~m hH~n vien dQc I~p khi xet
18

Dieu 15. Cac d~i di~n dU'Q'cii~ quyen
1,l<=:acco. dong co quyen tham dl,f
D?i hQi dong co dong thea lu~t phap c6
thS uY q~y~n cho d~i di~n cua mlnh tham
dl,f. TruOng hqp co nhi8u han mQt nguai
d~i di~n iduQ'cClI thl phai xac dinh q.l thS
s6 c6 phfuJ va s6 phi~u bAu duqc uYquy8n
cho m6i 6guai d~i di~n,
2'j Vi~c uy quy8n cho nguai d~i
di~n d" h9P D~i h<)i d6ng c6 dong ph<li
I~p thanh van ban thea mftu cua Cong ty
va phai c6 chii' kY thea quy dinh sau day:
a.ITruO:ng hqp ~o dong ~a nl1an la
nguai uy quyen thl giay uy quyen phai c6
chii' ky dua c6 dong d6 va nguai dU'Q'cuy
quy~n du hQp;
b.hru'cmg hQ'p nguai d~i di~n thea
uy quy8n cua c6 dong la t6 chtfc Iii ngucri
uy quy~J thi gi~y uy quy~n phfti co chii' ky
cua nguai d~i di~n thea uy quy8n, nguai
d~i di~ni thea phap lu~t cua c6 dong va
nguai duqc uy quy~n dl,fh9P;
c. Trong truang hqp khac thl gifty
uy quy8r phai c6 chCi'~ cua nguai d~i
di~n thea phap lu~t cua co dong va nguai
duqc uYlqllYSndl,f hQ2..

lh~\' d.1l lh,~·I.··
Slra thanh: DHlu 16.

Uy quyen tham
D~li hQi dang c6 dong
1. C6 dong, nguai d~i di~n theo uy
quySn clla c6 dong la t6 chuc co th8
trl,fc ti8p tham dl,f h9P ho~c uy quySn
cho mot ho~c mot s6 ca nhan, t6 chlrc
khac d~r hQP ho~c dl,l h9P thOng qua
mc)t trong cac hinh thuc quy dinh t~i
khoan 3 DiSu 144 Lu~t Doanh nghi~p.
2. Vi~c uy quy€n eho Cll nhan, t6 chuc
d~i di~n d~f hQP D~i hQi d6ng c6 dong
thea quy Girth t~i khmin 1 DiSu nay
phai l~p thanh van ban. Van ban uy
quy~n duQ'c l~p thea quy dinh cua pbap
lu~t v~ dan w va phai neu r5 ten c6
dong uy quySn, ten ca nhan, t6 chlrc
duQ'c uy quy6n, s6 IU9'ng c6 ph~n duqc
LIY quySn, n9i dung uy quySn, ph~m vi
uy quySn, (h(yi Iwn uy quy~n, chCi'ky
Clla ben LIY quy€n va ben duQ'c uy
quyen.
Nglrai dll'Q'cuy quySn dl,f h9P D~i h<)i
d6ng c6 dong phai nQP van ban uy
quy~n khi dang ky d\r hQP. Truang hqp
uy quy~n l~i thi nguai tham dl,l I19P
phfti xufit trinh them van ban l!Y_g_l!Y_Sn
dl}' hQp
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N~ai diroc uy quyen dtr hop Dai
hQi ,d6ngl c6 dong phai nop van ban uy
quyen trUjOCkhi vao phong hop.
3. Truong hop lu~t sir thay l11~tcho
ngiroi uy quyen ky gi~y chi dinh dai dien,
vi~c chi dinh dai dien trong tnrong hop
nay chi duoc coi la co hieu IIlC n~u gi~y
chi dinh dai di~n d6 diroc xuat trlnh CLing
vci gi~y ~y
quyen ,cho lu~t suo
hoac ban
I
,
,
sao hQ'p I~ cua giay uy quyen do (neu
truoc do chua dang ky voi Cong ty).
4. Tru truang hqp quy dinh tl;li
Khoan 3 Di~u 15, phiSu biSu quySt cua
nguai dudrc uy quy~n d\f hop trong phl;lm
vi duQ'c u1y quy~n v~n co hi~u l\fc khi co
mot tronglcac trucmg hQ'p sau day:
a. Nguai uy quy~n da chSt, bi hl;lll
chS nang hrc hanh vi dan S\Tho~c bi m~t
nang l\Tchimh vi dan st,r;
b. lfguai, uy quy~n da huy b6 vi~c
chi dinh uy quyen;
c. Nguo'i uy quy~n da huy b6 th§111
quy~n cua nglf6'i th\Tc hi~n vi~c uy quy~n.
Di~u khoan nay khong ap dl,mg
trong tru6'n~ hop Cong ty nh~n dlfQ'C
thong baot ve 1110ttrong cac Sl,Tki~n tren
truoc gi6' thai ml;lCcuoc hOp Dl;li hQi dong
c6 dong liIo~c tmoc khi cuoc hQp duO'c
tri~u t~p IJi.
Dieu 16. Thay doi cac quy~n

ban dall cua co dong, nguoi dai dien
thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc
(n~u tnroc do chua dang ky voi Cong

Khoan 2 Di~u 16: "2. ThU tvc tiSn hanh
cae cuoc hpp rieng bi~t nhu v~y duqc, th\Tc
hi~n tuang tl,TvO'icac quy dinh tl;liDieu 18
va Di~u 20 Di~u I~ nay".

20

Di~u 17. ITri~u t~p D~i hQi d&ng co
dong, chuo'ng tt'inb h9P va thOng bao
h9P D~i h~i d6~g c6 dong
,I. ~~j dong quan tri tri~LI t~p Dl;l,i
hQi dong co clong ho~c Dl;li hOi dong co
dong duQ'o tri~u t~p thea cac tmo'ng hOp
quy dinh tl;iiDiSm b ho~c DiSm c Khoan 4
Di~u l3 Di€u I~ nay.
2. Nguo'i tri~u t~p D~i hoi d6ng c6
dong phiti thV'c hi~n nhung nhi~m vv sau
day:
a. Chu~n bi danh sach cac c6 dong
du ai~u ki~n tham gia va bi8u quy€t t~i a~i
hQi truoc mgay bAt dAu ti~n hanh D~i h<)i
d6ng c6 dang; chuang trinh hOp, va cac
tili li~u th~o quy dinh phl! hqp voi lu~t
Pllap va cacI quy dinh cua Cong ty; •
•
b. Xac dinh thai gian va dia diem to
chuc dl;lihoi;

Lidostfa
d6i1Ghi chu

ty).
3. PhiSu biSu quyet cua nguoi diroc uy
quyen dv 110P trong pham vi duoc uy
quyen V~1l co hieu luc khi xay ra 1110t
trong cac truong hop sau day tnr

tru'o'ng hgp:
a) NglfO'i LIY quy~n da chSt, bi hl;ln chS
nang ll,Tchilllh vi dan S\Tho~c bi m~t
nang l\Tchanh vi dan Sl,T;
b) Nguai LIY quy~n da huy b6 vi~c chi
dinh uy quy~n;
c) NglfO'i uy quy~n da bUy b6 thAm
quy~n clla nglfai thl,Tc hi~n vi~c uy
quy~n.
Di~u khoan nay khong ap dl,lllg trong
truang hQ'p Cong ty nh~n duQ'c thong
bao v~ 1110ttrong cac S\Tki~n tren truoc
gi6' khai I11(:lC
eUQc hOp Dl;li hQi d6ng c6
dong ho~c trtr6'c khi cuoc hOp dugc
tri~ll t~p I~i,

Sua thanh: Dieu 17. Thay doi cac
quy~n
Slra thanh khofm 2 Dieu 17: "2. Thu
tvc ti~n hanh cac cUQe hQp rieng bi~t
nhu v~y dlfQ'Cth\Tc hi~n wang t\T voi
cac quy dinh tl;li Di~u 19 va Dieu 21
Di6u I~ nay
Sua thanh: Dieu 18. Tri~u t~p D~i hQi
d6ng c6 dong, chtrO'lig trinh h9P va
thong bao 119PD~i hqi d6ng c6 dong
I. HQi d6ng quan tri tri~u t~p hOp D~i
hOi d6ng c6 dong thuang nien va b~t
tl1U'cmg.Hoi d6ng quan tri tri~u t~p h9P
Dl;li hoi d6ng c6 dong b~t thuang thea
cac tru'o'ng IWp quy dinh tl;li khoan 3
Di~LI 14 Di6u I~ nay.
2. Nguo·j tri~u t~p hop Dl;li hoi d6ng c6
dong phai tbl,Tchi~n cac cong vi~c sau
day:
a) Chu§n bi danb sach c6 dong au di~u
ki~n tham gia va bi~u quySt tl;li cuoc
hop Dl;li hoi d6ng c6 dong. Danh sach
c6 dong co quy~n d\T hQp D~i hOi d6ng
c6 dong duO'c I~p kbong qua [10 ngay]
tru6e ngay gui thOng bao m6'i hOp Dl;li
hQi d6ng <:-6 dong. Cong ty phai cong
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c. Thong bao va gir: thong bao hQP bo thong tin ve viec I~p danh sach co
Dai hQi d6ng c6 dong cho tAt ca cac c6 dong co quyen tham dir hQP Dai hQi
dong co quyen dir hQP.
d6ng c6 dong t6i thi~u 20 ngay tnroc
3. Thong bao hot. D~i hQi d?ng c6 ngay dang ky cu6i CLIng;
dong diroc giri cho tat ca cac co dong b) Chuan bi chirong trinh, nQi dung dai
d6ng thai cong b6 tren plnrong tien thong hQi;
tin cua Sa giao dich chirng khoan (d6i voi c) Chudn bi tai li~u cho dai hQi;
cac cong ty niem y~t hoac dang ky giao d) Dir thao nghj quyst Dai hQi d6ng c6
dich), tren trang thong tin di~n ill dong theo nQi dung dtr ki~n cua cuoc
(website) cua cong ty. Thong bao hOp D~i h9P;

Mi d6ng c6 dong phiti dLIqCgiri it nh~t d) Xac dinh thc)"igian va dia di~rn t6
~LIai (10)1 ngay tmac ngay hQP D~i hQi chuc ac:tihQi;
dong co d~ng, (tinh !ir ngay rna thong bao e) Thong ba.o va gui thong bao hOp D;:ti
dugc gU'iHo~c chuyen di mQt cach hgp I~, hQi d6ng c6 dong cho t~t ca cac c6
duqc tra cL·o-cph i ho~e dLIqc be vao hom dong c6 quy~n d~r h9P;
thLI). ChLIo'ng trinh hOp D~i hQi d6ng e6 g) Ok cong vi~c khac phl,lc vI,!d~i Mi.
dong, cac tai li~u lien quan dSn cae v§n d€ 3. Thong bao mai hQP D;:ti hQi d6ng c6
se duqc bi~u quy€t t;:ti d;:ti Mi dLIge gui dong dugc gui eho t~t ca cac c6 dong
cho cac c6 dong ho~e/va dang tren trang b~ng plmang thuc a8 bao dam d~n
thong tin di~n ill cua Cong ty. Trong dUQ"cdia chi lien I~e clla c6 dong, d6ng
trLIemg h9] tai Ii~u khong dLIge gui kern tho'i cong b6 tren trang thong tin di~n
thong bao hQP D~i hQi d6ng c6 dong, tu clla Cong ty va Uy ban Chung
thong bao mai hOp phai neu ro dia chi khoan NlIa mIo'c, Sa giao dich chUng
trang thong tin di~n tu d~ cac c6 dong co khoan nai c6 phi€u cua Cong ty niern
th~ ti~p c~~.
ySt ho~c dang ky giao dich. NgLIai
4; Cp dong ho~c nh,om c6 ?ong tri~u t~p h9P Dc:ti hQi d6ng c6 dong
dLIgc de c~p t~i Khoan 3 Dieu 11 Dieu I~ phai gui thong bao rnai hOp dSn t~t ca
nay co quyen d€ xu~t eac vAn dS dua vao cac c6 dong trong Danh sach c6 dong
'[I 1 IlOP D';:tl I191
~. uong
_,.). coA uong.
_,.~
ehUO'llgtrIO
co quy€n dl,l'h9P ch~rn nh~t [21 ngay]
D€ xu~t ph~i dugc lam bing van ban va tmo-c ngay khai m~c cUQc hOp (tinh tt'r
phai dugc gui cho Cong ty it Ilh~t ba (03) ngay ma thOng bao duqc gui ho~c
ngay lam Ji~e tru6e ngay khai m~e D~i chuy6n ai mQt cach hqp I~). Chuang
Mi d6ng c6 dong. D~ xuAt phili bao g6m trinh h9P D;:tihQi d6ng c6 dong, cac tai
hQ va ten c6 dong, s6 lu-qng va lo~i c6 Ii~u Iien quail d~n cac v§n as se aLIgc
phfrn nguai d6 n~m gifr, va nQi dung d~ bi~u quy~t ~i d~i hQi aLIgc gui cho cae
nghi dua vao chuo'ng trinh h9p.
c6 dong ho~c/va dang tren trang thOng
5. Nguai tri~u t~p hOp D~i hQi d6ng tin ai~n tLI" clla Cong ty, Trong trLIemg
e6 dong co quy€n ttl" ch6i nhiing dS xu§t hgp tai Ii~u khong duQ'c gui kern thong
lien quan ddn Khoan 4 Di€u 17 trong cac bao h9P Dc:tihQi d6ng c6 dong, thong
truang hgp sau:
bao mO'i hOp phai neu ro duang d~n
a. Da xu~t dugc gui d~n khong dSn toan bQ tai Ii~u hOp d~ cac c6 dong
dUng thai hJn ho~c khong du, khOng dung co th~ tiSp c~n, bao g6rn:
nQi dung; I
""
a) ChuO'I1g trlnh hOp, cac tai li~u su
b. Vao thai diem de xuat, co dong dl,lng trong cUQchOp;
ho~c nhorn c6 dong khong co au it nh~t b) Danh sach va thong tin chi tiSt cua
10% c6 ph An ph6 thOng thea quy dinh t~i cac ung vien trong trLIang hqp b~u
Khoan 3 Di&u 1 1 Di€u I~ nay;
thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh
c. V~n d~ d€ xu~t khOng thuQe vien Ban kiSm soat;
ph~m vi thim quySn ella D~i hQi d6ng c6 c) Phi6u bi~lI quy~t;
dong ban b~c va thong qua;
d) D~ thao nghi quy~t d6i v6'i tung vAn
d. Cac tru'o'ng ho'p khac.
d~ trong c1mung trinh h9P,
6. HQi d6n~ quan tri ph~i c~uAn bi 4. C6 dong ho~c nhom c6 dong thea
dt,rthao nghi quyet cho tU'ng van de trong quy dinh t~i khoan Di~u 12 Di~u I~
chuO'llg trinh h9p.
nay c6 qlly~n ki€n nghi vAn d~ dua vao
7. Trupng hqp t~t ca c6 dong d~i ChlfO'l'!.[trinh h9..£ D;:ti h(>i d6ng c6
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di~n, 1O~% s? co phan co quyen bieu
quyet tr~c tiep tham du boac tham dtr
thong qua dai dien diroc uy quyen tai Dai
hQi d6ng 1~6don,g, nhtrng quyet dinh dtroc
D~i h9i 10ng co dong nhat tri thong qua
dSu duoc coi 11'1hop l~ ke ca ~rong ?"uc:rng
hop viec trieu t~p Dai hQi dong co dong
khong theo dung trlnh t\,r va thu tI,IC ho?c
n0i dung , bieu quy~t khong co trong
chuo'ng tr' nh,

21

Dieu 18. ,\£ae ~ieu ki~n tien Mnh hQp
Dl}.ihQi dOing co dong

22

Dieu 19. [rhe thue ti~n hanh hQp va
bi~u quy~ t~i D~i h(H dAng e6 dong

NQi dung d~ ngh] s*,a doi ho sung

Li do sua
d6i1Ghi chu

dong, Kien nghi phai bang van ban va
phai duoc giri d~rt Cong ty cham nhAt
[03 ngay] lam vi~c tnroc ngay khai
mac cuoc hQP [tnr tnrong hQ'P DiSu l~
cong ty c6 quy dinh khac]. Ki~n nghi
phai ghi r6 ten c6 dong, s5 luong tung
loai c6 ph§n cua c6 dong, v~n dS ki~n
ngh! dua vao ehu'O'ng trinh hQP,
5, Ngu(yi tri~u t~p hQP D~i hQi d6ng c6
dong c6 quy6n tLr ch6i ki~n nghi quy
dinh t~i khoim 4 DiSu nay n~u thuQc
mot trong cac tmong hQ'psau:
a) Ki~n nghi dUQ'cgLii d~n khong dung
quy dinh t~i khoan 4 DiSu nay;
b) Vao thO'i diem ki~n nghi, c6 dong
ho?c uh6m c6 dong khong n~m gifr du
tir [5%] c6 phftn ph6 thOng tra len theo
quy dinh t~i khoftn DiSu 12 DiSu 1~
nay;
c) Vin dS ki~n nghi khong thuQc ph~m
vi th§m quy6n quy~t dinh cua D~i hQi
d6ng c6 dong;
d) Cac tmcmg hQ'p kh<ic theo quy dinh
clla phap lu~t va DiSu I~nay,
6, Ngu'O'i tri~u t?P hQP D~i hQi d6ng c6
dong phai ch§p nh?n va dua ki~n nghi
quy dinh t~i khoan 4 DiSu nay vao dlJ
ki@n cllLl'O'ngtrinh va nQi dung cuoc
hQP, trLl'tnrcrng hQ'p quy dinh t~i khoan
5 Di6u nay; ki€n nghj dUQ'cchfnh thuc
b6 sung vilo cllU'O'ngtrinh va nQi dung
cUQc h9P n~u duQ'c D~i hQi d6ng c6
dong chAp thu?n,
7, Trucmg hQ'p t§t cii c6 dong d~i di~n
100% s6 c6 phftn co quySn biSu quy~t
trv'c ti€p tham dlJ ho~c tham dlJ thong
qua d~i di~n oUQ'cuy quySn t~i D~i hOi
d6ng c6 dong, nM'ng quySt dinh duQ'c
D~i hQi d6ng c6 dong nh§t trf thong
qua dSu dUQ'ccoi 11'1hQ'p l~ kS cii trong
tnrO'ng hQ'p vi~c trj~u t?P D~i hQi d6ng
c6 dong khong thea dung trinh tv' va
tllL'l t\lC ho~c noi dung biSu quy~t
khong co trong chuO'ng trinh,
Su'a thanh: Dieu 19. Cae dieu ki~n Cae noi dung
ti~n hanh hQp D~i hQi dang e6 dong
khac giG' nguyen
Slra thanh: Dieu 20. The thue ti~n Cac noi dung
himh hQp va bi~u quy~t t~i D~i hQi klulc gifr nguyen
dang e6 dong
B5 sling m6i khoiin 12 DiSu nay:
"Tnrcmg IlQ'P Cong ty ap d\mg cong
ngh~ hi~L1d~i dS t6 chuc D~i hQi d6ng
7
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co (long thong qua hQP true tuyen,
Cong ty co trach nhiern dam bao d~ e6
dong tham du, bieu quyet bang hinh
thirc bo phieu dien nr hoac hinh thirc
di~n tti khac thea quy dinh tai Di~u
144 LLl~t Doanh nghiep va khoan 3
Di~u 273 Nghi dinh so 155/ND-CP
ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh
phu quy dinh chi ti€t thi hanh mQt s5
di~u cua Luat Chung khoan."
23

Di~u 20, Thong qua quy~t djnh cua D~i
hQi dang e6 dong

Sira thanh: Dieu 21. Di~u kien de
Ngh] quy~t cua D~i hqi dAng e6' dong
dU'Q'ethOng qua.
Cbi ti~t d§n ehi~u tai khoan 1 Di~u 20 Stra nrong ung tai khoan 1 Di~u 21
"quy din1 tai Khoan Dj~u 20".
th<'lIlh: "quy dinh t~i Khoan 2 Di~u
2 J".
Di~u 2!. Tbam 'Juyen va the th,!e I~y y Sua thilnh: Dieu 22. Tbam quyen va
kien co dong bang van ban de thOng th~ thue liy y ki~n e6 dong b~ng van
qua quy~t dinh eiia D~i hqi dAng e6 ban ~~ thO!lg qua quy~t dinh eua D~i
dong
hqi dong co dong

Cac noi dung
khac giiI nguyen
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Di~u 22, Bien ban hQp D~i hQi dong co
dong
I
Ngt(I'O'lehu tn D~l hQI dong co dong
chiu tnichl nhi~m t6 chuc Iuu tru cac bien
ban D~i hoi d6ng c6 dong. Bien ban D~i
hQi d6ng he, dong phai dugc cong b5 tren
website cua Cong ty trong thai h~n hai
muO'i b5n (24) gia va gtii cho tAt ca cac c6
dong trong thai h~n muai lam (15) ngay
k~ tlr nga~ D~i hQi,d6ng e~ dong k€! th,LIc.
Vi~c gtii ?ghi quyet co the thay the bang
vi~c dangltai tren trang thong tin di~n tlr
cua Cong ty. Bien ban f)~i hoi d6ng e6
dong dugc coi la b~ng chung xae thl,l'ev~
nhiIn~ con& vi~e da dugc tien hanh, t~i D~i
hoi dong co dong trlr khi co y kien phan
d6i v~ nQi dung bien ban dugc dlIa ra thea
dung thu r~c quy dinh trong veng muoi
(l.0) ngay ~e ru ~hi gtij bien ban. Bien ban
phai dU'gcll~p bang tieng Vi~t, eo chu· kY
xac nh~n clla Chu tQa d~i hQi va Thu kY
va duQ'c I~pthea quy dinh ctia Lu~t Doanh
nghi~p va Di8u I~ nay. Cae ban ghi chep,
bien ban, s6 chiI ky clla cac c6 dong d\l'
hQP va van ban uy quy~n tham dl,l' phai
dugc luu giiI t~i trl) sa chinh clla Cong ty.
,
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Sl'ra thanh: Dieu 23. Bien ban hQP,
Nghi quy~t D~i hQi dang cA dong
1. Cu(>ch<;>pD~i hQi d6ng c6 dong phai
dUQ"cghi bien ban va eo th~ ghi am
ho~c ghi va lu·u giiI duai hlnh thuc
di~n tti khac. Bien ban phai l~p bing
ti€ng Vi~t, co th~ l~p them b~ng ti€ng
nuac ngoai va co cac nQi dung cbti yeu
sau day:
a) Ten, dia chi trl) sa chfnh, rna s6
doanh nghi~p;
b) Tho-i gian va dia di~m hQP f)~i h(>i
d6noe e6 (tono·
e'
c) Clmung trinh h<;>pva noi dung cUQc
hQP;
d) HQ, ten chu tQa va thu kY;
d) Tom t~t dj~n bien cUQchQP va cac y
kiSn phat bi~u t~i cUQc hQP f)~i hQi
d6ng c6 dong v~ rung vAn d8 trong
chuong trinh h<;>p;
e) S6 c6 dong va t6ng s5 phi€u bj~u
quy€t eua cae c6 dong dl,l'bQP, phV Ivc
danh sach dang ky c6 dong, d~i di~n c6
dong dl,l"hQP vai s6 c6 ph§n va s5
phi~u b~u tU"ungfrng;
g) T6ng s6 phiSu bi~u quySt d5i vai
tlrng V~ll d~ bi~u quySt, trong do ghi r5
phuong thlrc bi6u quySt, t6ng s6 phiSu
hQ·pI~, kh6ng hc.)"pI~, tan thanh, khong
tall thanh va khong co y kien; ty I~
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Cae noi dung
khac giiI nguyen
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tuong trng tren tong so phieu bieu
quyet cua c6 dong du hop;
h) Cac vAn dS da duoc thong qua va 1)'
I~ phieu bi~u quyet thong qua tuong
irng;
i) Ho, ten va chir ky cua chu toa va thir
kyo Truong hop chu tea, thir ky tir ch6i
ky bien ban hop thi bien ban nay co
hi~u Iuc neu duoc tAt ca thanh vien
khac cua Hoi d6ng quan tri tham du
hop ky va co d~y du noi dung thea quy
dinh tai khoan nay. Bien ban hop ghi
1'6 viec chu toa, thu kY nr ch6i ky bien
ban hop.
2. Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong
phai duoc I?p xong va thong qua tnroc
khi k8t thuc cuoc hop. Chu toa va thtr
ky cUQChop hoac ngiroi khac ky ten
trong bien ban hop phai lien dai chiu
trach nhi~m vS tinh trung th\),c, chinh
xac cua nQi dung bien ban.
3. Bien ban duQ'c I~p bing ti8ng Vi~t
va ti8ng mro'c ngoai dSu co hi~u l\)'c
phap ly nhu' nhau. Truang hgp co s\)'
khac nhau vS nQi dung gifra bien ban
b~ng ti8ng Vi~t va b~ng ti8ng nuac
ngoai thi nQi dung trong bien ban bing
ti8ng Vi~t duo'c ap dl,mg.
4. Nghi quy8t, Bien ban hop D~i hQi
d6ng c6 dong, phV Ivc danh sach c6
dong dang ky dv' hop kem chfr ky cua
c6 dong, van ban uy quYSn tham dv
hop, tat ccl cac tai li~u dinh kem Bien
bim (n8u co) va tai li~u co lien quan
kem thea thong bao mai hOp phcii duqc
cong b6 thong tin thea quy dinh phap
lu~t vS cong b6 thOng tin tren thi
truo'ng chung khoan va phai duQ'c luu
_gill't?i trt) set chinh cua C6n_g_ty.
Di~u 23. Y~u cau huy bo quyet dinh eua SU'athanh: Dieu 24. Yeu du huy bO
Cac nQi dung
D~i hQi d6Jg eB dong
quy~t dinh eiia D~i hQi d6ng eB dong khac gifr nguyen
Chi ti~t sal trong Di~u 23: "Trong thai
h{Ulchin mJO'i (90) ngay, k~ tu ngay nMn
duQ'c bien b~n hop D?i hQi d6ng c6 dong
ho~c bi,en b:an k~t qua, ki~m phi8y lAy Y
kien D?i hoi dong co dong, co dong,
nhom c6 ~Org quy din~ t?i kho~n 3 DiSu
I I cua f)ielll~ co qLlyenyell call Toa an
ho~c Trong ~ai x~m xet~ huy b6 quy8t dinh
cua D?i h9i dong co dong trong cac
truang IWp ,au day"

27
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SCra tll'O'ng (rng trong DiSu 24 thfmh:
"Trong thO'i h?n chin muO'i (90) ngay,
k~ ttl' ngay nh~n duQ'c bien ban hop
D?i hQi d6ng c6 dong ho~c bien ban
k8t qua ki~11lphi~u lAy y ki~n D?i hoi
d6ng c6 dong, c6 dong, nhom c6 dong
quy ainh t~i khoan 2 £)i~lI II 5 Lu~t
doanh nghi~p co quySn yell du Toa an
ho~c Trong tai xem xet, huy b6 quy~t
dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong trong
cac tnrc)'ng hQ'_P
sau day".
Bo sLIng m6i: Dieu 25. 11ng eif, de eif
thl'mh vien Hoi dBng quan tri
9
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NQi dung d~ ngh] sifit doi be)sung
1. Truong hop da xac dinh dtroc img
ctr vien Hoi d6ng quan tri, Cong ty
phai cong b6 thong tin lien quan dSn
cac ung clr vien t6i thieu 10 ngay truce
ngay khai mac hQP Dai hOi d6ng c6
dong tren trang thong tin di~n nr cua
Cong ty d6 c6 dong co th~ tim hiSu vS
cac irng cu vien nay tnroc khi be
phieu. (rng CLI'vien Hoi d6ng quan tri
phai co cam k~t bang van ban vS tinh
trung thuc, chinh xac cua cac thong tin
ca nhan duoc cong b6 va phai cam kSt
thirc hien nhiern vI,! mot each trung
thirc, dn trong va vi loi ich cao nhit
cua Cong ty nSu diroc belu lam thanh
vien Hoi d5ng quan trio Thong tin lien
quan d~n (rng cu vien HQi d5ng qUM
tri duqc cong b6 bao g5m:
a) HQ ten, ngay, thang, nam sinh;
b) Trinh d9 chuyen mon;
c) Qua trinh cong tac;
d) Cac ch(rc danh quan 1y khac (bao
g6m ca ch(rc danh Hoi d5ng qUM tri
cua cong ty khac);
d) Lqi ich co lien quan t6"i Cong ty va
cac ben co Iiell quan cua Cong ty;
e) Cac thong tin khac (nSu co) theo
quy djnh t~i Di~u l~ cong ty;
g) Cong ty d?i chung phai co tnich
nhi~m cong b6 thong tin vS cac cong
ty ma (rng clr vien dang nAm gift ch(rc
VI) thanh vien HOi d5ng quan tri, cac
ch(J'Cdanh q uan Iy khac va cac Iqi ich
co lien quan t6i cong ty cua (rng Clr
vien Hoi d5ng quan tri (nSu co).
2. C6 dong ho~c nhOm c6 dong sa huu
til" 10% t6ng s6 c6 pheln ph6 thOng tra
len ho~c mot tY l~ khac nh6 hon thea
quy dinh t?i DiSu I~ cong ty co quy~n
dS Cll' (rng cCI"vien HOi d5ng quan tri
thee quy djnh clla Lu~t Doanh nghi~p
va Di~u I~ cong ty ..
3. Tnl'cJIlg Iwp s6 luqng ung cu vien
Hoi d61lg quilll tri thong qua dS cu' va
u'ng Cll"Vfrll khong du s6 lUQ11gdn
thiSt thee quy dinh t~i khoan 5 DiSu
115 Lu~t Doanh nghi~p, HQi d5ng
quan trj duo-ng nhi~m gi6i thi~u them
lrng cLr vien ho~c t6 chuc d~ ClI thea
quy dinh t~i DiSu l~ cong ty, Quy chS
noi b9 vS quim tri cong ty va Quy chS
ho~t d9ng cua H9i d5ng quan trio Vi~c
H9i d6ng quan tri duo-ng nhi~m gi6i
thi~u them (rng cu vien phai duqc cong
b6 r5 rang tnr6c khi D{li hoi d5ng c6
10

Li do sua
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Di~u 24.IThanh philn va nhi~m
thanh vien H(H dong quan tr]

kY ciia

1. S6 hrong thanh vien Hoi d6ng
quan tri it nb§t Ia narn (05) ngiroi va nhieu
nllAt la rrurci mot (11) ngiroi. Nhiern ky
cua th8nh vien HOi d6ng qwin trl khOng
qua nam t05) nam; thanh vien Hoi d6ng

NQidung d~ ngh] sua doi bo sung

Lidosfra
d&ilGhichu

dong bieu quyet bau thanh vien HOi
dong quan trj thea quy dinh cua phap
luat,
4. ·Thanh vien HOi d6ng quan tri phai
dap (eng cac tieu chuan va dieu kien
thea quy dinh tai khoan 1, khoan 2
Dieu 155 Lu~t doanh nghiep va [Dieu
I~cong ty].
Sua thanh: Dieu 26. Thanh phAD va
Dhi~m kY ciia thanh vieD HQi dAng
quan tr]
1. S6 luong thanh vien H9i d6ng quan
tri lit [5] nguoi.
2. Nhiern ky cua thanh vien H9i d6ng
qmln tfi khong qua 05 nam va co th~

dlrqc b~u I~i v6i s6 nhi~m ky khong
qulin trl c6 th~ dUQ"cb§.u l~i v6i s6 nhi~m hl;lnch~. Mot cit nhan chi duvc b~u lam
ky khong h~n ch~. T6ng s6 thanh vien Hoi thanh vien doc I~p H9i d6ng quan tri
d6ng quan tri khOng di~u hanh ho~c thanh cLla m9t cong ty khong qua 02 nhi~m
vien Hoi d6ng quan trl doc I~p (d6i v6i ky lien t~IC.Truang hQ"p tAt ca thanh
cong ty d~i chung quy mo l6n va cong ty vien H9i d6ng quan tri cling kSt thuc
niem ySt) phai chi~m it nhAt mot ph§.n ba nhi~m ky thl ca.c thlinh vien do tiSp tl,Ic
(1/3) t6ng s6 thanh vien HOi d6ng quan la tlu1nh vien H9i d6ng quan trj cho
trio S6 luqng t6i thi~u thfmh vien H9i d6ng d~n khi co thanh vien mai dUQ"cb§.u
quan tri ,hOng di~u h3.nbld9c I~p dUQ"c tbay thS va ti~p quan cong vi~c.
xac djnh thea phuO'ng thuc lam tron 3. CO'cAu thanh vien Hoi d6ng quan tri
xu6ng.
nhu sau:
2. Oac c6 dong nfun gifr c6 ph§.n co Co du H(>i d6ng quan tri clla cong ty
quySn bi€h quy~t co quySn g9P so quySn d~i chung phai dam bao t6i thiSu 1/3
biSu quy~t cua timg nguai I~i v&i nhau d~ t6ng s6 thanh vien Hoi d6ng quan tri Iii
d~ Clr cac (rng vien H9i d6ng quan trio
thanh vien khong diSu hanh. Cong ty
C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m hl;ln ch~ tbi da thanh vien Hoi d6ng
gifr:
quan tri kiell1 nhi~m ch(rc danh diSu
- 10% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n hanh ella C611g ty d~ dam bilO tinh doc
bi~u quySt duvc d~ Cll" m9t (01) (rng vien;
I~p clla HQi c16ng quan trio
- Tfr tren 10% d~n du6i 30% duO'c :D6i v6"i COllg ty niem y~t, T6ng s6
.
d~ Ctc t6i da hai (02) (eng vien;
th1mh vien d(>c I~p Hoi d6ng qwin tri
- Td 30% d~n du6i 50% duqc dS CLf phiii dam ban quy dinh sau:
t6i da ba (03) ung vien;
a) C6 t6i thiSu 01 thill1h vien doc l~p
- Tu 50% d~n du&i 65% duqc dS Clr trong trucmg hqp cong ty co s6 thanh
t6i da b6n (04) (rng vien;
vien Hoi d6ng qulin tri ill 03 d~n 05
- Tu 65% tro len duqc quy~n dS cu thanh vien;
du s6 thanh vien.
b) Co t6i thiSu 02 thanh vien doc I~p
3. Truang hqp s6 luqng cac (rng trong tnrcrng hO·pcong ty co s6 thanh
vien Hoi d6ng quan tri thong qua d~ Ctc va vien HOi d6ng quan tri tu 06 dSn 08
frng c~ v+ khong du s6 luqng dn t~iSt,' thanh vien;
Hoi dong ~ulin tri duO'ng nhi~m co th~ de c) Co t6i thi8u 03 thanh vien doc l~p
Clr them Upg ciT vien ho~c to chu·c de Clr trong trU'(mg ho·p cong ty co s6 thfll1h
thea cO' ch€ dUQ"cCong ty quy dinh t<;ti vien HOi c16ng quan tri tir 09 d~n 11
Quy ch~ n9i b9 v~ quan tri cong ty. CO' thanh vien.
ch~ dS cu hay each th(rc Hoi d6ng qUlin tr, 4. Thanh "iell HQi d6ng quan tri khong
duang nhi~m dS cu (rng cu vien H9i d6ng c(\n lu· deb tlulnh vien HOi d6ng quan
quan tri ph<iidUQ"ccong b6 r5 rang va phai tri trong Irlltmg hqp bi :D?i hOi d6ng c6
dUQ"cD~i hoi d6ng c6 dong thong qua dong mi~n nhi~lll, bfii nhi~m, thay th~
tru&c khi tl~n hanh d~ cu.
thea quy dinh t~i :Dieu 160 Lll~t Doanh
11
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4. IThanh vien HQi dong quan tri
phai co dac tieu chuAn va di~u kien sau
day:

~
a) Khong thuoc d6i nrong khong
dUQ"Cqua. Iy doanh nghiep thea quy dinh
tai khoarl 2 f)i~u 17 cua Luat Doanh
nghiep;
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nghiep,

5. Viec b6 nhiern thanh vien HQi d6ng
quan tri phai dUQ"Ccong b6 thong tin
thea quy dinh phap lu~t v~ cong b6
thong tin tren thi tnrong clnrng khoan.
6. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong
nhfrt thiet phai la c6 dong cua Cong ty.

b) Fa trlnh dQ chuyen man, kinh
nghiem trong quan Iy kinh doanh cua
c~ng ~
khong nhfrt thi~t phai la c6
,
dong cua long ty.
c) jfha!lh, vien HQi dong quan trj
cong ty c@the dong thai la thanh vien HQi
d6ng quaf. ,tri cua cong ty khac. e) Thanh
vien HQi ~ong quan !rj cua 01 cong ty d~i
chUng khong dUQ"cdong thai la thanh vien
HQi d6ng ~uan tri t~i qua 05 ~ong ty khac.
5. Thanh vien HQi dong quan tri
khong coh tu cach thanh vien HQi d6ng
quan tri trbng eac truong hqp sau:
a. 1hanh vien d6 khong du tu each
lam thanhl vien HQi d6ng quan tri thea quy
dinh cua Lu~t Doanh nghi~p hoi}.cbi lu~t
p~ap dm ikhong dUQ"clam thitnh vien HQi
dong qua~ tri;
,
b. 1hanh vien d6 gui dO'n bang van
ban xin ttl'lch~'c d~n tn,l so' chinh eua Cong
ty va dUQ"qchap thu~n;
,
, c. Thanh vien d6 bi roi lo~n ~am
than va tpanh vien k~laC cua HQi dong
quan tr, ~o nhung bang eh(rng chuyen
mon chung to nguo'i d6 khong con nang
h,rchanh Ii;
d. Thanh vien do, khong tham dl,l"
cac cUQc pop clla HQi dong qulin tri lien
tI,lc tron& ~ong sau (06) th~ng rna khong
co Sl,f chaR thu~n Clla HQi dong quan tri va
HQi d6ng ~u(ln tr, quy~t djuh chuc V\l cua
nguai nayi bi be tr6ng;
, d. ~hanh vien d6 ?i ba:i_nhi~m thea
quyet dinl1 cua f)~i hQi dong co dong.
6. Viec b6 nhiem cac thanh vien
HQi d6ngl quan tri phai dUQ'c cong b6
tl~ong tin 1heo cae quy dinh cua phap lu~t
ve chung kho8n va thi tmo'ng ch(rng
khoan.
7. 1hanh vien HQi d6ng quan tri co
th~ khong phai la nguai nAm giG"c6 phfin
cua C6ng ty
Dieu 25. IQuyen h~n va nhi~m VI} eua Sua thanh Dieu 27. Quyen h~n va
Nghia VI} eua HQi dAng quan tri
HQi dAng ruan tri

t~

29

Khoan 7,
30

I'

9,10 Di~u 25 di~u I~

Biii bO khoan 7, 8, 9,10 Di~u 25
Bo sung m6i Dieu 28: ThiI lao,
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Cac nQi dung
khac giG'nguyen
f)6 tach thanh
f)i~u mai
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NQi dung d~ ugh] sua dAi bo sung
tblfOng va IQi icb khac cua thanh
vien HQi d6ng quan trio

Li do sua
d8i1Ghi chu

I. Thanh vien HQi d6ng quan tri
(khong tinh cac dai dien diroc uy

quyen thay th~) diroc nhfin thu lao cho
cong viec cua minh duoi ttr each la
thanh vien Hoi d6ng quan trio T6ng
rmrc thu lao eho H(>i d6ng quan tri do
Dai h(>i d6ng c6 dong quyet dinh.
Khoan thu lao nay diroc chia cho cac
thanh vien H(>i d6n& quan tri thea thoa
thuan trong Hoi dong quan tri hoac
chia d€lI trong tnrong hop khong thoa
thuan duoc.

2. T6ng s6 ti€n tra cho tung
thanh vien HQi d6ng quan tri bao g6m
thu lao, chi phi, hoa h6ng, quyen mua
c6 ph§n va cac IQ'i Ich khac duQ'c
Imcrng tu Cong ty, cong ty con, cong ty
lien k€t cLla Cong ty va eac cong ty
khac rna thanh vien H(>i d6ng quim tri
la d~i di~n ph~n v6n gop phai duQ'c
cong b6 ch i ti~t trong bao cao thucmg
nien clla Cong ty.
3. Thanh vien H(>id6ng quan tri
n~m giu' ch(l'c Vt,Jdi€u hanh ho~c tMnh
vien H(>i d6ng qllan tri lam vi~c t~i cac
ti~u ban clla H(>i d6ng quan tri ho~c
tht,J'c hi~n nhfrng cong vi~c khac rna
thea HQi d6ng quan tri ta n~m ngoai
ph~ vi nhi~m Vt,Jthong thuemg cua
m(>t thanh vien H(>i d6ng quan tri, co
th~ duQ'c tra them ti€n tM lao duoi
d~ng m(>t khoan ti€n cong trQn goi thea
rung I~n, luo'ng, hoa h6ng, ph in tram
IQ'i nhll?n ho~c du6'i hinh thuc khac
thee qlly~t oinh clla H(>id6ng qUilll trio
4. Thanh vien H(>i d6ng qmln tri co
qlly€n Oll'Q'Cthanh toan t~t ca cac chi
phi di I~i, an, a va cac khoan chi phi
hQ'p Iy khac rna hQ da phai chi tra khi
tht,J'c hi~n trach nhi~m thanh vien H(>i
d6ng quan tr! clla minh, bao g6m ca
cac chi phi phat sinh trong vi~c toi
tham dt,J'cac cu(>c hQP D~i hQi d6ng c6
dong, H(>i d6ng quan tri ho~c cac ti~u
ban cua H(>id6ng quim trio
5. Thu lao clla tlrng thanh vien H(>i
d6ng quan trj duQ'c tinh vao chi phi
kinh doanh clla Cong ty thea quy dinh
Clla phap luat v€ thu~ thu ohap doanh
nghi~p, duQ'c th~ hi~n thanh m\lc rieng
trong bao cao tai chinh h~ng Dam clla
Cong ty va phl!i bao cao D~i h(>id6ng
c6 dong t~i Cll(>ChQp thuCrng nien.
13
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Li do su'a
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6. Thanh vien HQi dong quan tri co the
duoc Cong ty mua bao hiern trach

31

nhi~m sau khi co su eh~p thuan ella
D~i hQi d6ng c6 dOJ!g.
Di~u 26. Chu tich HQi dang quan tr]
Sua thanh Dieu 290 Chti tich HQi Cac noi dung
d6ng quan tr]
khac gin nguyen
.Khoan 1 Di~u 26: "1. Hoi d6ng quan tri Sira khoan 1 Di~u 26 thanh Khoan 1
phai hra chon trong s6 cac thanh visn Hoi Di~u 29: -t. HQi d611g quan tri phai
d6ng quan tri d~ lam Chu tich. Tnr khi hra chon trong s6 cac thanh vien HQi
Dai hoi df-ng e6 dong quyet dinh khac, d6ng quan tri d€ lam Chu tich. CM
Chti tich fOi d6ng quan tri khong kiem tich Hoi d6ng quan tri khong kiern
nhi~m ebuc v\.! T6ng Giam d6e etia Cong nhi~m ehue v\.! T6ng Gicim d6e etia

..!Y. "
32
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Dieu 27, Ole eUQe h9P eua HQi dong Sua tMDh Dieu 300 Cae eUQe h9P
quan trj
eua HQi dAng qUaD trj
Chi ti~t din ehi~u sau troDg khoan 4 Sl'J"atuong lrng ph~n d§n ehi~u trong
Di~u 27: ''Khoan 3 Di~u 27".
khoan 4 DiSu 30 thanh: "Khoan 3 DiSu
30".
C h I' t°l.t
Ie dl~
an e hOI.
leu sau t rong dO;;
lern d
khoan 9 Di~u 27: "Khoan 9 Di~u 27"

Chi ti~t diD ehi~u sau trong di~rn d
khoa~ 9 ~i~u 27: "q~y dinh !~i DiSm a
va Diem b Khoan 4 Dieu 35 Dieu Ie mly".
I
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Sti'a tlTO'ng(rng ph~n d§n ehi~u trong
diSm d khoan 9 Di~u 30 thanh:
"Khofll1 9 DiSu 30"

Sua tuong trng ph~n d§n ehi~u trong
diem d khoan 9 Di~u 30 thanh: "quy
dinh t~i DiSm a va Diem b Khoan 4
DiSu 43 DiSu I~ n~".
Bo sung mai Di~u 31. NgllOi phy
trlieb qUaD trj eODgty
I. HQi d6ng quan tri eua Cong ty phai
bE>nhi~1l1 it nhAt 0 I ngu()'i ph\.! trach
quan tri cong ty d~ h6 trg cong tae
quan tri cong ty t~i doanh nghi~p.
Ngu:o-i ph\.! tdeh quan tri eong ty co
th~ kiem nhi~m lam Thu ky eong ty
thea quy dinh t~i khoim 5 f)i~u 156
Lu~t Doanh nghi~p.
2. NgU'o-j ph\.! traeh quan tri eong ty
khong dU'Q'ed6ng tho-i lam vi~e eho t6
cb(rc ki~m toan dUQ'eeh§p thu~n dang
thl!c hi~n kiem toan cac bao eao rai
ehinh clia Cong ty.
3. Ngu()'i ph\.! trach quan tri eong ty co
quySn va nghTa V\l sau:
a) TU'vAn Hoi d6ng quan tri trong vi~c
t6 chtre h9P D~i hOi d6ng e6 dong thea
quy dinh va cae cong vi~e lien quan
giii'a Cong ty va e6 dong;
b) Chu~n bi cae cuoe h9P HOi d6ng
quan tri, Ban ki€m soat va f)~i hOi
d6ng c6 dong theo yeu du cua HQi
d6ng quail tr, ho~c Ban ki~m soat;
c) Tu v~n v€ thu tl,lCeua cac eUQchQP;
d) Tham d~ cae cuoc hQP;
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Li do sua
dAilGhi chu

cua HQi d6ng quan tri phu hop voi quy
dinh cua phap lu~t;
e) Cung dp cac thong tin tai chinh,
ban sao bien ban hop HQi d6ng quan
tri va cac thong tin khac cho thanh vien
HQi d6ng quan tri va thanh vien Ban
ki8m scat;
h) La d§.u m6i lien lac voi cac ben co
quyen 10'ilien quan;
i) Bao mat thong tin thea cac quy dinh
cua phap lu?t va f)i~u I~ cong ty;
k) Cac quyen va nghia vu khac theo
quy dinh ella phap lu?t va [Di~u I~

l1A clnrc

34

Di~u 28.

35

Di~u 29. Can hi} quan

hi} may quan

Iy

Iy

36

Di~u 30. Br nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m
vI} va qUY~r h~n cua TAng Giam d6c

37

Dieu 31. Thu

38

kY cong

ty

cong ty
Sua thanh Di~u 32. T& clnrc hi} may
quan Iy
Sira thanh: Di~u 33. Can hi} quan
(Ngrroi di~u banh Cong ty)

Iy

,~

9

I

Cac nQi dung
khac gifr nguyen
Cae nQi dung
khae gifr nguyen

B6 sling m6i khoan 3 Di~u 33: "3.
Ngu()'i di~u hanh Cong ty bao g6m
Giam d6e (T6ng giam d6e), Pho giam
d6e (Ph6 T6ng giam d6e), K~ toan
trlJ'cmg",
Stia thanh Di~u 34. Bo nhi~m, mien Cae nQi dung
nhi~m, Dhi~m vI} va qUY~D h~D ctia khae giu' nguyen
Tang Giam d6c
Stia tbanh: Dieu 35. Thu

kY Cong

ty

Di~u 32. Ki~m soat VieD
Bai bO toaD hi} Di~u 32 va 33 Dieu I~
1. Ban ki~m soat co tu 03 thilnh B& sung m6'i Di~u 36, 37, 38,39,40,41
vien, nhi~m IcY eua Ki~m soat vien khong Di~u Ie Dhu' sau:
qua 05 nam va Ki~m soat vien co th~
Di~u 36. 1)ng cll, d~ cll thaDh
duge bAu lC;li vai s6 nhi~m ky khOng hC;ln VieDBan ki~m soat (Ki~m soat vien)
ch8.
1. Vi~e {rng cu, d~ cu thanh vien
2. Cae Ki8m soat vien bAu mQt Ban kiSm soat duge thllC hi~n tllang til
nguai trong s6 ho lam Tru&ng Ban ki~m quy dinh d6i vai thimh vien HQi d6ng
soat theo nguyen tAe da s6. Quy~n va qUlin trio
nghia vv ella Tru&ng Ban ki~m soat do
2, Cac c6 dong co quy~n gQP s6
f)i~lI I~ cong ty quy dinh, Ban ki~m soat phi~u biSu quy~t ella tung nguaj lC;li
phai co han ImQtnua s6 thanh vien, thuang v6'i nhau 08 d~ cu cae {rog vien Ban
tru & Vi~t ~am. Tru&ng Ban kiem soat ki6m soat.
phai la k~ t~an vien hoae ki~m to an vien
C6 dong ho~e nhom co dong
chuyen nghl~p va phai' him vi~c chuyen nAm giG':
traeh tC;lieong ty.
- 10% t6ng s6 e6 phAn co quy~n
3. Tr~ang hgp Ki~m soat vien co bi~u quy~t duge d~ cli mQt (0 I) ung
cung thai di~m k~t thuc nhi~m IcY rna vien;
Ki~m soat vien nhi~m kY mai chua duge
- Tir tren 10% d~o duai 30%
bAu thl Ki~m soat vien da h~t nhj~m IcY dllQ'Cd~ eli t6i da hai (02) (mg vien;
v~n ti~p tve IthllC hi~n quy8n va nghia vv
- Tu' 30% d~n dllai 50% duqc
cho d~n khi Ki~m soat vien nhi~m ky mai d~ eli t6i da ba (03) ung vien;
dugc bAuva ~h~n nhi~m Vl,.l,
- TLr 50% d~n du6'i 65% dllO'C
15
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. 4. IK!em scat vien phai co tieu
chuan va aieu kien sau day:
a) C6 nang lire hanh vi dan su dAy
du va khong thuoc d6i nrong bi dm thanh
I~p va quan Iy doanh nghiep theo quy dinh
,
cua Luat nay;
b) Khong phai la VQ' hoac chong,
cha de, ctla nuoi, my de, my nuoi, con de,
con nUOi'tanh ruct, c~ ruot, em ruot c~a
thanh vie Hoi dong quan tri, Giarn doc
ho~c T6ng giam d6c va ngllai quan Iy
khac;
c) Khong dllQ'C gill' cac chfrc VI,J
quan Iy cong ty; khong nh~t thi€t phai la
c6 dong ho~c nguai lao dong cua cong ty;
d) Cac tieu chu§n va di~u ki~n khac
theo quy oin11khac cua phap lu~t c6 lien
,
,
quan va £)Ii~uI~~ong ty.
S. Cac co dong c6 quyen gOp so
phi~u bi€u quy~t cua ttrng ngllaj I~j v6i
nhau d€ d~ Clr cac frng vien Ban ki€m
soat.
C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m
gill':
, - ,~O% t6n~ s6 c6 ph~n co quy~n
bieu quye~ du'Q'Cde cu m,ot (01) trng vien;
,
-, Tr tren 10% den dllO'i 30% duQ'C
de cu toi eta
hai (02) frng vien;
I,
,
, - ~ir 30% den dll&i SO% dllQ'Cde
cu toi da ba (03) frng vien;
- Tir SO% d~n d1l6i 6S% dllO'Cd~
.
cu t6i da b6n (04) frng vien;
- Tir 6S% tra len dllQ'Cquy~n d~ cu
du s6 thanh vien.
6. tmcmg hQ'p s6 IUQ'ng cac (rng
vien Ban Iki~m soat thong qua d~ Clr va
ung Clr v~n khong du s6 IUQ'ngc~n thiSt,
Ban ki~tn soat dlrong I1hi~mc6 th~ d~ Clr
them ung Clrvien ho~c t6 chuc d~ Clrtheo
cO'ch~ dllQ'Ceong ty quy dinh t~i Quy ch~
noi bo v~ quan tri cong ty. CO' ch~ Ban
ki~m soat duong nhi~m d~ Clr ung vien
Ban ki~m soat phai dllQ'e eong b6 ro rimg
va phai dlf9'C£)~i hQi d6~g c6 dong thong
qua tru&c Ikhi• tien himh de cu.
,
7. Kiem soat vien do £)~i hQi dong
c6 dong b~u, nhi~m ky eua ki~m soat vien
khong quJ nam (OS) nam; ki~m soat vien
co th€ ollQ'e hilu l~i v&i s6 nhi~m ky
khOng h~n ch8.
8. Ki~m soat vien khong con tu
each thanh vien trong cae tfU'o'nghQ'psau:
,
a) I ~hal1h vien d6 bi phap lu~t
cam lam Kiem soat vien;
b) Khong con du tieu chu~n va

de cir toi da bon (04) ung vien;
- Tir 6S% tro len diroc quyen d~
cu' du s6 thanh vien
3. Truong hop s6 hrong cac irng
vien Ban ki~m scat thong qua d~ ctr va
ung Clr khong du s6 I11Q'l1g e~ thiet,
Ban ki~m scat duong nhiern co th~ d~
cir them ung vien hoac t6 clnrc dS elr
theo quy dinh t~i £)iSu l~ eong ty Quy
ch8 nQi bQ vS quan tri cong ty va Quy
ch8 ho~t dong cua Ban ki~m soat. Vi~c
Ban ki~m soat duong nhi~m gi&i thi~u
them ung vien phai dUQ'eeong b6 ro
rang tru&c khi D~i hQi d6ng e6 dong
bi~u quy€t b~u thanh vien Ban ki~rn
soat theo quy dinh cua phap lu~t.
Di~u 37. Thanh ph~n Ban
Ki~m soat
I. s6 IUQ'ng thanh vien Ban
ki~m soat cua Cong ty la 3 ngllai.

Nhi~m ky eua thanb vien Ban ki~m
soat khong qua OS nam va e6 th~ dllQ'C
b~u l~j vo·j 56 nhi~m ky khong h~ chao
2. Thanh vien Ban ki~rn soat
phai dap tmg cae tieu chu§n va diSu
ki~n theo quy dinh t~i DiSu 169 Lu~t
Doanh nghi~p va khong thuQc cac
tfU'ang hQ'psau:
a) Lam vi~e trong hO ph~n k8
toan, tai chinh eua Cong ty;
b) La thanh vien hay nban vien
cua eong ty ki~m to an doc I~p th¥c
hi~n ki~m toan cae bao eao tai ehinh
clla cong ty trong 03 nam li~n tru6c
do.
3. Thanh vien Ban Ki~m soat bi
mi~n nhi~1l1trong cae twang hgp sau:
a) Kh6ng con ctil tieu chuAn va
di~u ki~n lam thimh vien Ban ki~m
soat theo quy dinh t~i khoan 2 DiSu
nay;
b) Co don tir chue va dllQ'e eh~p
thu~n;
c) Cac tmang hQ'pkhac theo quy
dinh t~i £)i~u l~ nay.
4. Thanh vien Ban ki€m soat bi
bili nhi~m trong eac wang hgp sau:
a) Khong hoao thanh nhi~m VI,J,
cong vi~c OllQ'Cphan eong;
b) Khong th~re hi~n quySn va
nghia V~I cua minh trong 06 thang lien
tl,lC,trLrtnrcmg hQ'pb~t kha khang;
c) Vi plwm nhi&u IAn, vi ph~m
nghiem trQng nghia VI,J cua thanh vien
Ban ki6m soat thea quy dinh cua Lu~t
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dieu ki~nl lam Ki~m soat vien theo quy Doanh nghiep va Dieu I~ cong ty;
dinh tai khoan 4 dieu nay.
d) Truong hop khac thea Nghj
c) Thanh vien do ill chuc, bang quyet Dai hQi d6ng c6 dong.
m(>t van ~in thong bao duoc gui den tru
f)i~u 38. TrU'O'Og Ban ki~m
sa chinh clia Cong ty;
soat
d) I Thanh vien do bi r6i loan tarn
1. Truong Ban kiSm soat do Ban
thAn va cap thanh,vien khac cua Ban kiem kiern soar bAu trong s6 cac thanh vien
soat co nhtrng bang clnrng chuyen mon Ban kiSm soat; viec bAu, miSn nhiem,
clnrng to ngtroi do khong con nang hrc bai nhiern thea nguyen cic da s6. Ban
hanh vi dan S\I';
kiern soar phai co han mot mra s6
e) Thanh vien do v~ng m~t khong thanh vien thirong tru a Viet Nam.
tham d\l' cac cUQc hQP cua Ban ki~m soat Truo'ng Ban kiSm soat phai co bkg t6t
lien ~c trQng vong sau (06) thang lien t~c nghic$p d~i hQc tra len thuQc mot trong
khong duQ'c S\l' chAp thu~n cua Ban kiSm cac chuyen nganh kinh t~, tai chfnh, k~
soat va B~~ kiSm soat ra quy~t dinh r~ng toan, kiSm toan, lu~t, quan tri kinh
chuc v~ c~a nguai nay bi bo tr6ng;
doanh ho~c chuyen nganh co lien quan
t) IThanh vien do bi each chuc d~n ho~t dong kinh doanh cua doanh
KiSm soat vien thea quy~t dinh cua D~i nghi~p.
h(>id6ng c6 dong.
2. Quy€n va nghia V\l cua
9. Ti~n luang va quy~n lQ'ikhac cua Truang Ban kiSm soat:
Ki8m soat vien
a) Tric$u t~p cUQc hQP Ban kiSm
Ti~n luang va quy~n lQ'i khac cua soat;
KiSm soat vien duQ'C th\l'c hi~n thea quy
b) Yell cAu Hoi d6ng qulin tri,
dinh sau d~:
Giam d6c (T6ng giam d6c) va nguai
a) r-iSm soat vien duQ'c tra ti€n di€u Mnh khac cung cAp cac thong tin
lua~g ho~~ thu lao va d,uQ'Chuong cac lien quan dS bao cao Ban kiSm soat;
quyen lQ'i ~hac thea quyet dinh cua f)~i
c) L~p va ky baa cao clla Ban
h(>i d6ng c6 dong. D~i hQi d6ng c6 dong ki~1l1soat sall khi da tham khao y ki~n
quy~t dinhl t6ng rnlrc I,tro'ng, thu lao va clla HOi d6ng quan tl'i d~ trinh D~i hOi
ngan sach ho~t dQng hang narn cua Ban d6ng c6 dong,
kiSm soat;
f)i~u 39. Quy~n va nghia V\1
b) KiBm SOlit vien duQ'C thanh ciia Ban ki~m soat
toan chi phi an, a, di I~i, chi phi su d~ng
Ban ki~m soat co cac quySn,
dich v~ tu vAn dQc I~p vai muc hQ'P IY. nghia ~ thea guy dinh t{li Di€u 170
T6ng muc thu lao va chi phi nay khong Lu~t Doanh nghic$p va cac quyen,
vuQ't qua tAng ngan sach ho~t d(>ng h~ng nghTa v~ sau:
nam cua Ban kiSm soat da duac Dai hoi
1. D~ xu~t, ki8n nghi D~i hQi
d6ng c6 ~Org ?h~p thuQ.n, tr~ truang hqp d6ng c6 dong phe dlly~t danh sAch t6
D~i h(>ido~g ~o dong co quyet dinh khac; chuc ki~m toal1 duQ'c ch~p thu~n th\!'c
c) Tien luang va chi phi ho~t hien ki~m toan Bao cao tfti chinh cua
d(>ng cua Ban kiSm soat duQ'c t1nb vao chi C6ng ty; quy~t dinh t6 chuc ki~m toin
phi kinh doanh clla cong ty theo quy djnh duQ'c ch~p thu~n th\!'c hi~n kiSm tra
clla phap lu~t v~ thuS thu nh~p doanh ho~t dong cua Cong ty, bai mi8n ki~m
nghi~p, phap lu~t co lien quan va phfti toan vien duQ'CchAp thu~n khi xet th~y
duQ'c I~p thfmh m~c rieng trong bao cao dn thi~t.
tai chinh hkg nam clla cong ty.
2, Chill trach nhi~m truac co
..
10. trach nhi'm cu. Ki~m soa. dong v~ hO;;1tdQng giam sat cua minh.
vlen
I
3. Giam sat tinh hinh tai chinh
a) Twin thu dLlllg phap 11I~t, Di~lI cLla Cong ty, vi~c tuan thu phap lu~t
I~ cong ty, rlghi qlly€t cua D~i hQi d6ng c6 trong ho~t dQng cua thanh vien HQi
dong va d~?, duc ngh~ nghi~p tro~]g th\!'c d6ng quan tri, Giim d6c (T6ng giam
hi~n eac quyen va nghTa v~ duQ'c glao.
d6c), ngU'()'iquan Iy khilc.
b) Th\!'c hi~n cac quy~n va nghTa
4. Dam bao ph6i hQ'P ho~t dQng
v~ duQ'c giao mQt cach trung th\!,c, dn vai Hoi d6ng quan tri, Giam d6c (T6ng
trQng, t6t nhAt nh~m bao dam lQ'i fch h_Q]>_giim d6c) va c6 dong.
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phap toi da cua cong ty.
c) Trung thanh voi IO'i Ich cua
cong ty va e6 dong; khong sti dung thong
tin, bi quyet, co hOi kinh doanh cua cong
ty, dia vi,1chirc Vl,l va sti dung tai san cua
e?ng ty df nr IO'ihoac phuc vu IO'i ich cua
to chirc, e~'nhan khac,
d) Cae nghTa Vl,l khac theo quy
djnh eua Lu~t Doanh oghi~p va f)i~u I~
eong ty.
e) TruOng hO'p vi ph~m quy dinh
t~i cae ml,le a, b, e va d khofm nay rna gay
thi~t h~i eho eong ty ho~e nguai khae thi
Ki~m soat vien phai ehiu traeh nhi~m ea
nban ho~d lien d6i b6i thlIOng thi~t h~i do.
M<;>ithu nh~p va Iqi ieh khae rna Ki~m
duO'e phai hom tra eho eong
soat vien

5. Tnrong hop phat hien hanh vi
vi pham phap lu~t hoac vi pham f)i~u
I~ cong ty cua thanh vien H<)i d6ng
quan tri, Giarn d6e (T6ng giarn d6e) va
nguoi di~u hanh khac cua doanh
nghiep, Ban kiern scat phai thong bao
bang van ban eho Hoi dong quan tr]
trong vong 48 gio, yeu du nguoi co
hanh vi vi phlpn eh~m d(rt vi ph~m va
co giai phap khie phl)e Mu qua.
6. Xay dl!ng Quy ehS ho~t d<)ng
eua Ban ki8m soat va trinh Bai hoi
d6ng e6 dong thOng qua.
"
7. Bao eao t~i B~i 119i d6ng e6
dong theo quy dinh t~i Di~u 290 Nghi
dinh
s6
155/2020/ND-CP
ngay
31112/2020 ella Chinh phil quy dinh
ty.
chi tiSt thi hilnh m<)t s6 di~u eua Lu~t
f) TruOng hO'p phat hi~n co Ki~m ChUng khoan.
soat vien vi ph~ trong tlwe hi~n quy~n
8. Co quy~n tiSp e~n h6 sO', tili
va nghTa Vl,l duO'e giao thi Hoi d6ng qwin li~u eua Cong ty luu giu t~i trl) s6
tri phai thong bao b~ng van ban d~n Ban chfnh, chi nhanh va dia di~m khac; co
ki~m soat; yeu du nguc)'i co hanh vi vi quy~n a~n aia di~m lam vi~c cua nglrai
ph~m eh,~~ dlrt hanh vi vi ph~m va co giai quan Iy va nhan vien eua Cong ty
phap kha phl,le h~u qua.
trong gio' liun vi~c.
Di~1 3~. Ban ki~m so~it
.
9. Co quy~n yeu du H9i d6ng
1. quyen va.nghia V~l ella Ban kiem qUM tri, thanh vien Hoi d6ng quan tri,
I
soat
Gianl d6c (T6ng giam d6c) va nglIai
a) Ban kiem soat thl!e hi~n giam quan Iy khae eung cAp dAy du, ehinh
sat HOi d6ng qum tri, T6ng giam d6e xac, kip thc)'ithong tin, tai li~u v~ cong
trong vi~e qum Iy va di~u hanh eong ty.
tac qum Iy, di~u hilnh va ho~t d9ng
b) Ki~m tra tinh hO'p Iy, hgp kinh doanh cua Cong ty.
phap, tinh trung thl!e va mue do dn tr<;>ng
10. Cae quy€n va nghTa VI) khae
trong quan Iy, dl~U himh ho~t dong kinh thea quy dinh eua phap lu~t va Di~u I~
doanh; tinh
h~ th6ng,
nh~t ,quan va phu nay.
I
,
hO'peua e6ng tae ke toan, thong ke va I~p
Di~u 40. CUQc h9P eiia Ban
bao eao tai ehinh.
kiem SOllt
c) I Th~m dinh tinh d§y du, h<;>'p
I. Ban ki6m soat phai hQP it
phap va trung thl!e ella bao cao tlnh hlnh nh§t 02 I§n trong m9t nam, s6 lU'qng
kinh doanh, bao eao tai ehinh h~ng nam thanh vien lham dl! hQP it nh~t la 2/3
va 06 thang eua eong ty, bao cao danh gia s6 thimh vien Ban ki6m soM. Bien ban
eong tae quan Iy ella HOi d6ng quan tri va hQP Ban ki6m soar duO'c I~p chi ti~t va
trinh bao cao thAm dinh t~i euoe h<;>p ro rang. Ngu'ai ghi bien ban va cae
thuang nien f)~i h<)id6ng e6 dong.
thanh vien Ban ki6m soat tham dl! hQP
d) I Ril soat, ki~m tra va ,danh ~ia phai ky ten vao bien ban cuoc hQP. Cac
hi~u Il!e ya hi~u qua eua h~ thong kiem bien ban h<;>pcua Ban ki~m soat phai
soat n<)i bl;>, kiSm toan noi bQ, quan Iy rlli dUQ'e IlIu giG' nh~m xac dinh trach
. J b'ao sam
, eua
. eong ty .
ro va, eanu
nhi~m cua tirng thanh vien Ban ki~m
e) Xem xet s6 k~ toan, ghi ehep soM.
k~ tmin va cae tal li~u khae eua eong ty,
2. Ban ki8m soat co quy€n yeu
diu
thanh
vien H<)i d6ng quan tri,
cae eong vi~e quan Iy, di~u hanh ho~t
dong eua eoog ty khi xet th~y efin thi~t Giam dbc (T6ng giam d6c) va d~i di~n
ho~e theo nghi quy8t eua D~i hoi d6ng e6 t6 ehue ki~m toan duO'e ch~p thu~n
dong ho~c thea yeu eAu eua e6 dong ho~e tham dl! va tra lai cac v~n d~ dn dlIO'e
nhom c6 ~ong quy dinh t~i khoan 2 f)i~u lam r6.
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115 cua IJu~t doanh nghiep.
f) Khi co yeu cdu cua e6 dong
hoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 2
DiSu 11S cua Luat doanh nghiep, Ban
ki8m soat thirc hien ki8m tra trong thai
han 07 nkay lam viec, k8 tir ngay nhan
dUQ"Cyeu IcAu.Trong thai han IS ngay, k~
tir ngay k~t thuc kiem tra, Ban kiern soat
phai bao cao giai trlnh vS nhfrng vAn dS
dUQ"cyeu Icdu ki~m tra dSn H9i d6ng quan
tri va c6 dong ho~c nhom c6 dong co yeu
cAu.
I
g) V i~e ki~m tra eua Ban ki~m
soat quy dinh tl;li khoim nay khong dugc
c~ tr6' hl0l;ltd<)ng binh thuang Cl'ia H,Oi
dong quan tri, khong gay gian dOl;lnctieu
hanh hOl;ltld<)ngkinh doanh cua cong ty.
h) KiSn nghi H<)i d6ng quan tri
ho~e D:;ti hOi d6ng e6 dong cae bi~n phap
sua d6i, b6 sung, cai tiSn ca du t6 ehuc
quan Iy, giam sat va diSu hanh ho:;tt dong
kinh doanh cua cong ty.
i) Khi phat hi~n co thallh vien
H9i d6ng quan tri, Giam d6c ho~e T6ng
giam d6c Ivi ph:;tm quy dinh t:;ti DiSu 165
eua Lu~t aoanh nghi~p thl phai thong bao
ngay b&ng van ban v6i Hoi d6ng quan tri,
yeu cdu nguai co hanh vi vi ph:;tm chAm
d(rt hanh vi vi ph:;tm va co giai phap khic
phl,!eh~u qua.
j) Co quy€n tham dl! va tham gia
t~ao lu~n Itl;lica~ eUge hQP D:;ti h9i d6ng
co dong, ~oi dong quan tri va cae euoc
hQP khae cua eong ty.
k) Co quy€n sir dl,!ng tlI v~n dQc
I~p, bo ph~n ki~m toan nQi bo cua cong ty
d8 thl!e hi~n cae nhi~m vI,!dUQ"cgiao.
I) [Ban ki~m soat co th~ tham
khao y ki~11eua H9i d6ng quan tri trlI6e
khi trlnh bao eao, kSt lu~ va kiSn nghi
len D:;tih9i d6ng e6 dong.
m) Thl!e hi~n cac quy€n va ngh!a
VI,!khae tHeo quy dinh eua Lu~t nay, Dieu
I~ cong ty va nghi quySt cua Dl;lihoi d6ng
e6 dong.
2. QuySn dUQ"ceung cAp thong tin
eua Ban ki8m soat
, a. I Thong bao l'!1ai hQP, phiSu lAy
y kien thanh vien Hoi dong quan tri va cae
tai li~u k~m theo phai dlIgc gll'i dSn cae
Ki€m soat vien cung thai di~m va thea
phuO"ng thue nhll' d6i v6i thanh vien HQi
d6ng qua~ trio
,
b. Cac nghj quyet va bien ban
hQp eua Dl;li h9i d6ng e6 dong, HOi d6ng

Di~u 41. TieD I1f0'Dg, thu lao,
thu'o-ng va lqi ich khac ciia thanh
vien Ban ki~m soat
Ti€n hrong, thu lao, thuong va
loi ich khac cua thanh vien Ban kiem
soar duoc tlnrc hien thea quy dinh sau
day:
1. Thanh vien Ban ki~m soar
diroc tra ti8n luang, thu lao, thirong va
lQ"ifeh khac thea quySt dinh cua D:;ti
hoi d6ng c6 dong. D:;ti hOi d6ng c6
dong quySt d~h t6ng muc ti€n luang,
tM lao, thlI6'ng, lQ"ifeh khac va ngan
sach ho:;tt dong h&ng nam cua Ban
ki~m soat.
2. Thanh vien Ban ki~m soat
dUQ'ethanh toan chi phf an, 6', di l:;ti,
chi phf sir dl,!ng dieh vI,!tlI v~n d<)c I~p
v6i mue hQ"pIY. T6ng muc tht) lao va
chi phi nay khOng VlIQ'tqua t6ng ngan
saeh ho:;tt dong hing nam eua Ban
ki~m soat da duge D:;ti hOi d6ng c6
dong eh§p thu~, tru truang hgp D:;ti
hQi d6ng e6 dong co quySt dinh khae.
3. Ti8n IlIO"ngva chi phi hOl;ltdong eua
Ban ki~m soat duge tlnh VaG chi phi
kinh doanh eua Cong ty thea quy dinh
cua phap lu~t v€ thuS thu nh~p doanh
nghi~p, quy dtllh khae eua phap Iu~t co
lien quan va phai dlIQ"eI~p thanh ml,!e
rieng trong baa cao tai chinh h&ng nam
cua Cong ty

l
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I

quan tri phai diroc gui den cho cac Kiem
soat vienl cung thoi di€m va thea phuong
th,lrc nhir d6i voi c6 dong, thanh vien H¢i
dong quan trio
C.
Bao cao cua T6ng giarn d6c
trinh HQild6ng quan trj hoac tai li~u khac
do cong ty phat hanh duoc gui den cac
KjSm soar vien cung thai diSm va thea
p~uo'ng tr(rc nhu d6i voi thanh vien Hoi
dong quan trio
d. Ki€m soat vien c6 quyen ti~p
e~n cac h6 sa, tai li~u cua cong ty hru gifl'
tai tru
chinh, chi nhanh va dia di~m
khac; c6 quyen den cac dia di~m him vi~c
cua nguo] quan Iy va nhan vien cua cong
~'I'
.,
ty tr ong gw
am VIYC.
e. HQi d6ng quan tri, thanh vien
H¢i d6ngl qulin trj, T6ng ~ian~ d6c, ngU"<yi
qulin I)' khac phai cung cap day du, chinh
xac va kj~ thai, thong tin, tai li~u vS cong
tae quan Iy, dieu Mnh va hO{ltdQllg kinh
doanh c(d cong ty thea yeu du cua thanh
vien Ban ki€m soat ho~c Ban ki€m soat.
Dieu 34. Trach nhi~m can tr9ng
Sua thlinh: Dieu 42. Trach nhi~m din
trol!g
Dieu 35.1 Trach nhi~m trung thlfC va SU'a thanh: Dieu 43. Trach nhi~m
tranh ca~ xUllg dQt v~ quy~n 19i
trung thl}'Cva tranh cac xung dQt v~
q,!y~n loi
Dieu 36.ITrach nhi~m ve thi~t h~i va Sua thanh: Dieu 44. Trach nhiem ve
b8i thtrinig
thiet hai va b8i tbtr(rne
.
Di~u 37. Quyen di~u tra so sach va hO SU'a thanh: Dieu 45. Quyen dieu tra
sO'
sa sacb va b8 sO'
Chi ti~t d~n chi~u tai Khoan 1 Di~u 37: Sua ttrO'ng .rng t~i Kboan 1 Di~u 45:
"1. C6 dong ho~c nh6m c6 dong dS c~p I. C6 dong ho~c nh6m e6 dong thea
t{li,Khoanl2 f)iSu 24 va Khoan 2 f)iSu 32 quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p".
f)ieu I~nay"
Dieu 38. Cong nban vien va cong doan
Sua tMnh Dieu 46. Cong nhan vien
va cong doan

Ll do sfra
dAilGbi chu

se

39
40

41
42

1

43

I

44

Dieu 39. Pban phOi 19i nbu~n

Sua thanh Dieu 47. Pban
nhu~n

45

Dieu 40. Tili khoan ngan hang

Slra thanh Dieu 48. Tai khoan ngan
hang

I
46

Dieu 41. Nam tili chinh

phOi 191

S(ra thanh Dieu 49. Nam tili chinh

..

i
'.

_.

-.
Cae nQi dung
khac gilr nguyen
Cac nQi dung
khac gi 0' nguyen
Cac
khac
Cac
khac

n¢i dung
giG'nguyen
noi dung
giu nguyen

Cac nQi dung
khae giu nguyen
Cac nQidung
kha.c gil}'nguyen
Cac nQidung
klulc giO'nguyen
Cac ll¢i dung
khac giO'nguyen

47

Dieu 42. Che do ke toan

S(ra thanh Dieu 50. Che dQ k~ toan

48

XV. BAp CAO THUONG NIEN,
TRAcH NHIEM CONG BO THONG
TIN, THONG BAo RA CONG

St'ra thanh XV. BAO CAO AI
CHINH, BAo cAo
THUONG
mEN, TRACH NHIEM CONG BO

I

.
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CHUNG
Dieu 43. ~ao clio tai chinh nam, sau
thang va quy
Chi ti~t din chi~u t~i khoan 1 Di~u 43:
"tai f)i~u 45 f)i~u l~ nay"
Di~u 44. Bao clio thlf()'Dg nien

51

Di~u 45. Kiem toan

52

Di~u 46. <ton dau
1. HQi d6ng quan tri quyet dinh
thong qua con d§u chinh thirc ella Cong ty
va con d~u dUQ'ekhie thea quy dinh ella
lu~t phap.
2. HQi d6ng quin tri, T6ng Giam
d6e su dl,lng va quan Iy con dAu thea quy
dinh ella phap lu~t hi~n Mnh.

49

53
Di~~ 47. Ch~m d~ ho~t dQ~g
1. Cong ty e6 the bi giai the ho~e
chim d(rt I ho~t dong trong nhfrng trucmg
hqp sau:
a. Toa in tuyen b6 Cong ty phi sin
thea quy dinh ella phip lu~t hi~n hinh;
, h. Piai the trua~ th~i hl;ln thea
quyet dinn clla f)~i hoi dong co dong;
c. Cac truong hQ'p khac thea quy
dinh cua ~hap !u~t.
,
2. Vi~e gifti the Cong ty tru6e tho'i h~ (ke
ca thai h~n da gia h~n) do f)~i hoi d6ng c6
dong quy~t dinh, H(>i d6ng quin tri tlwe
hi~n. QUYr€tdin~ giai th~ nay phai thong
bao hay xin chap thu~n eua co quan c6
thfun quy~n (n8u bit buoe) thea quy dinh
I
I

.NQi dung de ngh] sila doi bo sung

Lidostfa
d6i1Ghi chu

THONG TIN
Sua thanh Dieu 51. Bao clio tai chinh
Cac noi dung
nam, sau thang va quy
khac gift nguyen
Sua hrO'og .rog tai Khoan 1 Di~u 51:
"tai f)i~u 53 f)i~u l~ nay'
Sua thanh Dieu 52. Bao cao thuong
Cac nQi dung
nien
khac gifr nguyen
sUa thanh Dieu 53. Kiem toan
Cac I1Qidung
khac gifr nguyen
Sua doi b6 sung thanh:
Cho pbu hQ'P
Di~u, 54. D~~cuadoanh nghi~p
voi quy dinh ella
1. Dau bao gom dau diroc lam tai co sa Luat
doanh
kh~e d~u hoae diu duai hinh thue ehu nghi~p mai
kY s6 thea quy dinh ella phcip lu~t v~
giao dieh di~n tlr.
2. HOi d6ng quan tri quy8t dinh lo~i
diu, s6 lUQ'ng, hlnh thue va nQi dung
d§u ella Cong ty, chi nhanh, van phong
d~i di~n ella C6ng ty (n8u e6).
3. H(>id6ng quito tri, Giim d6e (T6ng
giam d6e) Slr dl,lng va quan ly d§u thea
quy dinh eua_£h~ lu~t hi~n hinh.
Sua d6i b6 sung thanh:
Cho ph':' hgp
Di~u 55. Ghii th~ cong ty
vai quy dinh eua
1. Cong ty e6 th8 bi giii th8 trong Lu~t
doanh
nhung truang hQ'psau:
nghi~p mai
a) K8t thue thai h~n ho~t dQng da ghi
troop f)i~u l~ eong ty rna khong c6
quyet dinh gia h~;
b) Theo nghi quy8t, quy8t dinh clla f)~i
hQi d6ng c6 dong;
c) Bi thu h6i Gi§y chung nh~ dang kY
doanh nghi~p, trir truoog hQ'p Lu~t
Quan ly thu~ c6 quy dinh khac;
d) Cae truo'ng hQ'p khae thea quy dinh
ella phip lu~t.
2. Vi~e gi<iith8 C6ng ty tru6e thai h~n
(k8 eli tho'i h~n da gia h~n) do f)~i h<5i
d6ng e6 dong quy€t dinh, H(>i d6ng
quan trj thl,l'ehi~n. Quy€t dinh gi<iith8
miy phlii dUQ'e thong bao ho~e phili
duQ'c chip thu~ bai co quan e6 thAm
_g_uj'_~n
(nSu bit buo~ theo..9.l!Ydinh
Cae nQi dung
Sua tbanh Di~u 56. Gia h~n ho~t
dQng
kbae gift nguyen

54

Di~u 48. Gia h~n ho~t dQng

55

Di~u 49. 1hanh Iy

Sua thanh Di~u 57. Thanh Iy

Cae noi dung
khae giu nguyen

56

Dieu 50. fiii quyet tranh chap nQi bQ

Sua thanh Dieu 58. GiAi quyet tranh
chap nQi bQ

Cae nQi dung
khae gifr nguyen

57

Dieu 51. Bo sung va sua doi Di~u l~

SlI'athanh Dieu 59. Dieu l~ Cong ty

Cae noi dung
khie gifr nguyen
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f)i~u 51. Ngay hi~u I,!c
1. Ban di~u I~ nay g6m 21 chuang
dircc D~i hQi ~6ng c6 dong
52 di~u
co~g ty cp phan thirc pham Hilu Nghj
nhat tri thong qua ngay 30/06/2021 tai Dai
hQi d6ng db dong thuong nien nam 2021
va cung chap thuan hieu hrc toan van cua
Di~u I~ nay. TAt ca cac c6 dong cong ty,
can bQ, corg nMn trong c,?ng ty phai th\Ic
hi~n nghiern chinh ban Dieu I~ nay, Trong
qua trlnh tlwc hi~n n~u co di~u nilOkhong
con phu hgp, thi D~i h9i d6ng cb dong
xem xet q,uy~t dinh sua d6i b6 sung cho

Sua thanh: Dieu 60 Ngay hi~u l,!c
1. Ban di~u l~ nay g6m 21
chuang 60 di~u dB:diroc Dai hQi d6ng
c6 dong cong ty c6 phAn thuc pham
Hfru Nghi nhAt tri thong qua ngay
... .1... .12022 tai Dai hQi d6ng c6 dong
thirong nien nam 2022 va cung chAp
thu~ hi~u l\Tc toan van cua Di~u I~
nay. T~t ca cac c6 dong cong ty, can
bQ, cong nhan trong cong ty phai th\Ic
hi~n nghiem chinh ban Di~u l~ nay.
Trong qua trinh th\Tc hi~n n~u co di~u
nao khong con phu hgp, thi D~i hQi
d6ng cb dong xem xet quy~t dinh sua
phu hg2P'~I.~
I
h' h' h d6i b6 sung cho phu hgp.
. leu lA'
~ nay co, h'A
I~U I)'C t I an
k~ ill nga I 30 / 06 12021, dugc I~p thanh
2. Di~u I~ nay dugc l~p thitnh 5
muai (10) ban, co gia tri nhu nhau va (nam) ban, co gia tri nhu nhau va dugc
dugc Cong bb thong tin thea quy dinh cua Cong bb thong tin thea quy dinh cua
phap lu~tl va cong bb cong khai tren phap lu~t va cong bb cong khai tren
website cua Cong ty,
website cua Cong ty.
3. ~i~u l~ nay la duy nh~t va chinh
3. Di~u I~ nay la duy nh~t va
thuc cua dong ty.
chinh thuc cua Cong ty.
4. Cac ban sao ho~c trlch h,lcDi~u I~ cong
4. Cac ban sao ho~c trich h,lc
ty co gia tri khi co chu kY cua Chu tich Di~u I~ cong ty co gia tri khi co chu
HQi d6ng ~~an tri, ho~c tbi thi~u mot p~fut kY cua CM tich HQi d6ng quan tri
hai (112) ~ong so thimh vien HOi dong ho~c tbi thi~u mQt ph~n hai (1/2) t6ng
q~an tri ~6~c nguai, du<?'cCM tich HQi sb thitnh vien HQi d6ng quan tri ho~c
dong quan tri uy quyen bang van ban
nguai dUQ'cChu tjch HOi d6ng quan trj
uy quy~n b~ng van ban.
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Li do sua
d6i/Ghi chu
Sua d6i lai cho
phil hop v&i thai
gian pile duyet
va thirc

t8

hien

Kinh trinh D~i h9i xem xet thong qua va uy quyen cho Chil tich H9i dong qmin
tri sua d6i ~oan van Di€u l~ va ky ban hanh thea n(>idung tren day.
Tran tn;mg cam an!
Ndi nlJan:

-Thcm4 phim tham dl.f.h9P;
-Luu VI. VP HDQT.
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CONG HOA xA HOI CUD NGHiA VIJtT NAM
Doc lap - TO' do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN

TH1C PRAM HffU NGHl

Ha N(ji, ngay 20 thang S-nam 2022

S6: J03ITTr-TPHN

TO TRINH
(V/v: Trinh Dai h{Ji d8ng

1

ca dong thuirng
tri Ciing ty

cs

nien thong qua "Quy c,,~ hoa: d{Jng CUll H{Ji tt8ng quan
pl,{111 Thuc phlim Hiiu Ngh]"]

Can eu Ludt Chung khoan ngay 26 thang 11 ndm 2019,'
Can iu Ludt Doanh ~ghi~p ngay 17 thang 6 ndm 2020,'
Can cu Nghi dinh so 155120201ND-CPngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Chinh phu quy
dinh hhi tiit thi hanh mot s6 dieu cua Ludt Chung khodn;
Can cu Thong tu s6 116120201TT-BTCngay 31 thang 12 ndm 2020 cua B9 truong B9 Tai
chinh huang ddn mot s6 ai~u v~qudn tri cong ty ap dung a6i voi cong ty dai chung tai
Nghi dinh s6 155120201ND-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Chinh phu quy dinn chi
tiit thi hann mot s6 ai~u cua Ludt Chung khodn;
Can cu Di~u l~ cong ty c6 phdn th1!cphdm Hflu Nght.

H<)i 96ng Quan tri kinh trinh £)?i h<)id6ng e6 dong thmyng nien 2022 xem xet va
thong qua nQi dung nhl! sau:
Thong qua "Quy eh~ ho?t d<)ng eua H<)i d6ng quan tr! Cong ty C6 ph~n Th1)'ephftm
Hilu Nghi" du<)'c xay dl)'llg thea quy dinh ella phap lu~t hi~n hanh va phil hQ'p vai £)i~u l~
Congty.
(D1)'thao quy eh~ kern thea la lTI<)tph~n khong tach rai To' trinh nay)
Quy eh~ ho?t d<)ng cua H<)i d6ng quan tr! Cong ty c6 ph§n th1)'ephftm Huu Nghi bao
g6m 7 chuang, 23 di~u va c6 hi~u 11)'ethi hanh k€ tir ngay-.}..2.thang -6 nam 2022.
Kinh I£)~nghi £)?i h<)i d6ng c6 dong thong qua va uy quy~n cho Chu tich Hni .;1'6~!g
Quan tri kY ~an hanh va tri€n khai th1)'chi~n thea quy dinh Phap lu~t va £)i~u l~ Cong ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
-

-

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty
đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số …………..……..ngày ...tháng...năm...
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần...

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị bao
gồm các nội dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức
nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành
viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công
ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội
đồng quản trị.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản
trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội
đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với
sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức điều hành
thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán,
pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài
liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công
ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa
vụ sau:
a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của
cổ đông và của Công ty;
b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa
ra thảo luận;
c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công
ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con,
công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên
Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty
với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản
lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định
của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về
hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,
người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt
động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài
liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp
thông tin do Điều lệ công ty quy định.
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng
thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên
đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế
và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp
hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,
ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ
trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị
của công ty khác;
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật
Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc
công ty con của Công ty;
b) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty;
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không
còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên
không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội
đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế
thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông
báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các
thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
e. Chủ trì xây dựng và ký quyết định ban hành các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn,
bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội
đồng quản trị với Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành,.. Quy định về cơ chế đánh
giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với các cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên của
doanh nghiệp;
f. Chủ trì xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
g. Đại diện để ký các Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc và các
chức danh quản lý khác trong công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội
đồng cổ đông quyết định;

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các
văn bản luật, quy định pháp luật khác có liên quan.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản
trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị
bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được
nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công
ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất
tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính
tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc
mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn
lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên
tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư
ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên
bản họp;
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành
chính;
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại [Điều lệ công ty].
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau
đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường
hợp bất khả kháng;
b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng
quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ
công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong
thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành
viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp
gần nhất.
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền
đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như
sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông
báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ
đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại
khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ
đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc
nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của
Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác
đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không
đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng
quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều
lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng
trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định
của pháp luật.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu
dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần
sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết
hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng
cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại
Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau
cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử
viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ
công ty.
4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông
quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông
tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng
cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử
viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản
về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực

hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được
bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản
trị được công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ chuyên môn;
c) Quá trình công tác;
d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên
đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi
ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực
hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.
Chương III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng
cổ đông quy định.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý
kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội
đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của
pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì
các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành
viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường
hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị
quyết, quyết định nói trên.
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết
hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người liên quan.
1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao
dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao
dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc),
người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ
thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh
nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao
dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng
quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong
hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường
1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường
hợp sau:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên
tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật
Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn
bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan
hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có
liên quan;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn [30] ngày kể từ
ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc
thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều
lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh
sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh
nghiệp;
h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát
triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu
ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định
của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham
dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng
quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Chương IV
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này
do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.
Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và
ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu
tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục
đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không
triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch
Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông
báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác
định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.
Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của
thành viên.
Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương
tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa
chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu
kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận
nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự
họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành
viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn [07 ngày] kể từ ngày
dự định họp lần thứ nhất, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn].
Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản
trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường
hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức
điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ công ty].
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm
nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của
tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy
quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị
chấp thuận.
12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo quy định tại Điều lệ
Công ty.
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng
nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian, địa điểm họp;
c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp;
họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không
có ý kiến;
h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều
này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả
thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định
tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm
về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại
trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
Chương V
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm
1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau
đây:
a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
b) Báo cáo tài chính kiểm toán;
c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm
soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên.
3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và
báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày
trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không
quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01
năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ
hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và
hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công
việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng
quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành
viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội
đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công
ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông
tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản
trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác

ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được
trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng,
phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và
các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có
sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những
trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều
lệ công ty.
7. Các vấn đề khác thực hiện theo Điều lệ Công ty.
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan
Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên
quan của mình, bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc
cổ phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ
phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày
làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo
với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực
hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều
phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực
hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà
không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có
được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị
1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội
đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử
lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách
nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành
viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng
quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch
Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến

của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy
chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành
viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này
phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.
Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành
Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc (Giám
đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực
hiện các nghị quyết.
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán
1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ
phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm
toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau
trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy
ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên
quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị bao gồm
7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày
tháng
năm 2022.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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TO TRINH
(Vlv: Trinh DfJihri dang

cJ dong thuong
Ciing ty

cs

nien thong qua "Quy chi hoqt drng cua Ban Kiim sotit
phizn Th'!'cpham Hint Nghi''J

Can ell- ~U(it Chung khoan ngay 26 thang 11 nam 2019;
Can CLf Ludt Doanh nghiep ngay 17 thang 6 ndm 2020;
Can CLf Nghi dinh s6 15512020/NfJ-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Chinh phu quy
dinh chi tiit thi hanh mot s6 dieu cua Ludt Chung khodn;
Can CLf Thong tu s6 116120201TT-BTCngay 31 thang 12 nam 2020 cua B(Jtruong B(JTai
chinh huang ddn mot s6 au« vJ quem tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung tai
Nghi di~h s6 155120201NfJ-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 cua Chinh phu quy dinh chi
tiit thi hanh mot s6 diJu cua Ludt Chung khodn;
Can Clf ou« I? cong ty c6 phdn thuc phdm Hftu Nght.

Ban ki~rb soat kinh trinh f)~i h<)id6ng c6 dong thuang ruen 2022 xem xet va thong qua
n<)idung nhu sa~:
Thong qua "Quy eh€ ho~t d<)ngeua Ban ki~m soat Cong ty C6 phfm Thl,rephAro Hfru
Nghj" duQ'cxc1ydgng theo quy dinh cua phap lu~t hi~n ha11hva phu hqp v6'i f)i~u l~ Cong ty.
(Dg thao quy ch€ kern theo la rn<)tphfm khong tach rai TO' trinh nay)
Quy ChSlho~td<)ngeua Ban ki€rn soat Cong ty c6 phfm Thgc phAmHuu Nghi bao g6rn 07
chuong, 22 di~u va c6 hi~u 19c thi hanh k€ tu ngayUlhang h nam 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ......................... ngày ... tháng ... năm 2022
Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu
Nghị
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị bao gồm các nội
dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự,
tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo
quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và
các thành viên Ban Kiểm soát.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách
nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước
pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.
Chương II
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)
1

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề
nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm
lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của
tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty
hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi
thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm
phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ
được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm
chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm
và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục
thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và
nhận nhiệm vụ.
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng
Giám đốc) và người quản lý khác;
d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động
của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
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e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm
toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công
ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công
ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là
người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại
diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công
ty.
Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát
1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên
ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên
quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu
chuẩn khác cao hơn.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu,
miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ
khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường
hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như
sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về
việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản
này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng
cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp
hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng
cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số
lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương
nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế
nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương
nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông.
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2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm
soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu
quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát
và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng
cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy
định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau
cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có
số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ
công ty.
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều
169 của Luật Doanh nghiệp;
b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả
kháng;
c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên
quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên
trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi
bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác
của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực,
cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông
tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ chuyên môn;
c) Quá trình công tác;
d) Các chức danh quản lý khác;
đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
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e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ
các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu
có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo
các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.
Chương III
BAN KIỂM SOÁT
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát
1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều
hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập
báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài
chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản
trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng,
giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội
đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản
trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội
bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh
nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh
nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về
những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu
cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình
thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ
cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165
Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có
hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
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9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và
các cuộc họp khác của Công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được
giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận
và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề
nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong
trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản
3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên
quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh
nghiệp.
17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp
thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực
hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải
thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi
phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội
đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông.
24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường
hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị
còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm
chủ tọa cuộc họp.
25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty
và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
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Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương
thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.
2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính,
chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của
Công ty trong giờ làm việc.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản
lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành
và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm
soát.
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng
cổ đông
1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông trong các trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của
pháp luật;
b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh
nghiệp;
c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội
đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban
kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ
được Công ty hoàn lại.
Chương IV
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít
nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ
chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát
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Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên
Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm
soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
Chương V
BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH
Điều 16. Trình báo cáo hàng năm
Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội
dung sau đây:
1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trịTổng
Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm
soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết
quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền
kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công
ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp
trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh
nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp
thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực
hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích
khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định
của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng,
lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn
độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt
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động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại
hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công
ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên
quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan
1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của
mình, bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà
họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn
góp hoặc cổ phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà
những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ
phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày
làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với
Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ
được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm
soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với
những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các
giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực
hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công
bố thông tin.
5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử
dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự
phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm
vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người
điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban
kiểm soát.
Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành
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Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng
giám sát hoạt động của ban điều hành.
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức
năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị bao gồm 07 chương,
22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2022.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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TO TRINH
(V/v: Trinh D(li 1~,Vidimg c6 dong thuirng nien thong qua "QIlY chi nvi bv vJ quiin tr] Cong ty C6
phiin Th1;£C
ph6m Hiiu Nghi' va thay thi cho Quy chi nvi b{) vJ quiin tr] Cimg ty ban hanh tfJi
Nghi quyit s6 82INQ.DHDCD-TPHN ngay 10/4/2019)

Can cu Ludt Chung khoan ngay 26 thang 11 ndm 2019;
Can cu ~u(it Doanh nghiep ngay 17 thang 6 nom 2020; ..
Can cu Nghi dinh s6 155120201NfJ-CP ngay 31 thdng 12 nam 2020 cua Chinh phil quy dinh
chi tiit thi hanh mot s6 c1iducila Luat Chung khodn;
Tai
Can cu Thong tu s6 11612020ITT-BTC ngay 31 thdng 12 ruim 2020 cua BO truong
chinh huang dcin mot s6 c1i€uv€ quem tri cong ty ap dung c16ivoi cong ty dai chung tai Nghi

eo

dinh s6 155120201NfJ-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phil quy dinh chi tiit thi
hanh moA s6 c1i€ucua Lu(it Chung khoim;
Can cu Di€u I? Cong ty c6 ph6n th1!cphdm Hilu Nght.

H<)i d6ng Quim tri kinh trinh Dlili h<)id6ng c6 dong thucmg nien 2022 xern xet va
thong qua n<)idung nhu sau:
Thong qia "Quy ch€ n<)ib<)v~ quan tri Cong ty C6 phftn Th~'c ph~rn Huu Ngh( dUQ'c
xay dvng theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va phil hQ'pv6i Dieu l~ Cong ty.
CDV thao quy ch€ n<)ib<)v~ quan trt Cong ty c6 phftn th\lc ph§m Hfru Nghi kern theo
la rn<)tphftn khong tach ro-iTO-trinh nay)
"Quy ch~ 119ib9 v~ qUIDtri Cong ty C6 ph~n ThlJcphim Hfru Nghi" duQ'cban hanh va thong
qua t~i ky d~i h9ilthucmg ~e~ nam 2022 se thay th~ t08n b9 cho Quy eh~ n9i b9 ,v~quan ~ Cong ty
d5 ban hfmh tl;liNghi quyet so 82INQ.:E>HDCD-TPHN11gay10/4/2019. Quy eM n9i b9 ve quil11trt
Cong ty ban hanh t~i Nghi quy~t sf>82INQ.DH£)CD-TPHN n6i tren h~t hi~u h;rethi hanh k~ tir ngay

02L thang AS nam 2022.
Kinh D~ nghi Dl;li h<)i d6ng c6 dong thong qua va uy quy~n cho chu tich H<)i d6ng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
-----------

QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ban hành kèm theo Nghị quyết số
/NQ.ĐHĐCĐ-TPHN ngày / /2022
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành tại
Nghị quyết số 82/NQ.ĐHĐCĐ-TPHN ngày 10/4/2019)

Hà Nội 2022
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Luật sư Nguyễn Hữu Thành. Điện thoại: 0944.444.044, email: thanhnhvtv@gmail.com, thanhnh@huunghi.com.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 20

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

-

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số
ngày... tháng... năm...
THÔNG QUA
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu
Nghị (sau đây gọi tắt là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) quy định các nội dung về vai trò,
quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc);
trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các hoạt động khác theo
quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng:
 Cổ đông;
 Thành viên HĐQT;
 BKS;
 Ban điều hành;
 Các tiểu ban thuộc HĐQT;
 Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2.Giải thích thuật ngữ và viết tắt
Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Công ty” là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
2. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hiện hành.
Các từ viết tắt:
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“VSD”: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
“CBTT”: Công bố thông tin
“ĐHCĐ”: Đại hội cổ đông
“HĐQT”: HĐQT
“BKS”: BKS
CHƯƠNG II
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông:
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết
định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có
giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất kiểm toán
của Công ty và các Chi nhánh;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát;
l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát;
m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm
toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được
chấp thuận khi xét thầy cần thiết;
n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị);
d) Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc));
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
1.
2.
3.
4.
5.
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i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát;
k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán
được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và
việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày
thành lập;
n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có
giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất kiểm toán
của Công ty và các Chi nhánh;
q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1
Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công
ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có
giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người
có liên quan của cổ đông đó.
t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị,
Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản
trị và từng thành viên Hội đồng quản trị);
c. Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc);
d. Thông qua định hướng phát triển của công ty (Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài
hạn của Công ty).
e. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty
g) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
h) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được
đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4. Cung cấp thông tin cho cổ đông
1. Công ty tạo điều kiện để cổ đông và công chúng có thể nhận được thông tin chính thức
từ Công ty một cách nhanh chóng, chính xác.
2. Thông tin của Công ty được cung cấp cho cổ đông thông qua các kênh sau:
a) Website chính thức của Công ty: http://huunghi.com.vn
b) Thông tin được báo cáo, công bố chính thức theo quy định của pháp luật về báo cáo,
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CBTT đối với công ty chứng khoán, tổ chức niêm yết;
c) Thông cáo báo chí của Công ty;
d) Phát ngôn của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền CBTT;
e) Các báo cáo, văn bản khác chính thức phát hành cho cổ đông hoặc công chúng.
Điều 5. Trình tự thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường:
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội
đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành
viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật
này;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn [30] ngày kể từ
ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên
Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu hoặc nhận được yêu cầu quy định
tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
trên thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định nêu
trên thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu
đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể
đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội
đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông
chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
2. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
2.1 Về thời gian: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể
từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng
quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết,
nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Lưu ý: Thời điểm xây dựng kế hoạch Đại hội cổ đông đối với công ty niêm yết cần đảm bảo
BCTC năm trước đã được kiểm toán xong trước 30/3 năm sau.
2. 2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
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đ) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh
sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản
trị, Kiểm soát viên;
e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp;
h) Công việc khác phục vụ cuộc họp.
2.3 Quy trình nội bộ tổ chức Đại hội tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị:
B1 Xin ý kiến HĐQT về Kế hoạch tổ chức đại hội (xác định bộ khung các nội dung
chính cần trình Đại hội), dự thảo phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.
B2: Trình duyệt chính thức HĐQT:
+ Kế hoạch tổ chức Đại hội; Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông (sử dụng cho
nội bộ)
+ Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông (sử dụng
cho việc công bố thông tin trên website Công ty; HNX; UBCKNN và lưu ý chốt ngày đăng ký
cuối cùng).
+ Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và thông báo ngày đăng ký cuối cùng
(có thể kiêm Thông báo mời họp Đại hội cổ đông và chốt ngày Đăng ký cuối cùng (Sử dụng
cho việc công bố thông tin). Việc này thực hiện theo quy định sau: Công ty đại chúng phải
công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng
ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu. Công ty đại chúng công bố thông tin về
ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. Các trường hợp
không phải là đại hội cổ đông thì Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối
cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối
cùng dự kiến (Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC).
Về biểu mẫu:
+ Thông báo lập danh sách cổ đông: Không có biểu mẫu, có thể sử dụng cùng đồng thời như
thông báo mời họp Đại hội cổ đông.
+ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Theo mẫu 07-THQ ban hành kèm theo theo Quyết
định số 02/QĐ-VSD ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam.
B3: Công bố thông tin trên website Công ty; kênh công bố thông tin của UBCKNN
(IDS); Kênh công bố thông tin của HNX (CIMS).
+ Công bố trong thời hạn 24h kể từ ngày ký đối với: Nghị quyết của HĐQT về việc duyệt
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông.
+ Công bố trong thời hạn tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng về Thông báo
lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và thông báo ngày đăng ký cuối cùng. Công bố trên
3 kênh: website Công ty; kênh công bố thông tin của UBCKNN (IDS); Kênh công bố thông
tin của HNX (CIMS).
B4: Gửi bộ hồ sơ cho VSD về việc thông báo thực hiện quyền, cụ thể như sau:
TCPH phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất 08 ngày
làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng. Bao gồm:
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07/THQ) đã được ký đóng dấu
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- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng: Cụ thể: Vào
website của Công ty chụp ảnh màn hình bằng chứng đã thông báo lập danh sách mời họp cổ
đông và ngày ĐKCC tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồ ng cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản (bản
cứng và file dữ liệu) (nế u có).
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội.
Việc gửi hồ sơ này bằng thư bảo đảm hoặc mang trực tiếp cho chuyên viên bên VSD nếu cần
gấp.
B5: Soạn thảo hồ sơ chi tiết cho Đại hội
B6: Trình Hội đồng quản trị duyệt chính thức toàn văn hồ sơ tài liệu sử dụng trong
đại hội.
Thời gian HĐQT duyệt cần lưu ý phải duyệt hồ sơ tài liệu đại hội trước thời gian công
bố thông tin như sau: Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công
ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao
dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài
liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung
(nếu có)
☒ Thông báo (Giấy mời) họp ĐHCĐ
☒ Nội dung chương trình họp ĐHCĐ
☒ Giấy đăng ký tham dự, uỷ quyền tham dự
☒ Thẻ biểu quyết
☒ Quy chế làm việc của ĐHCĐ
☒ Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
☒ Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Mẫu đơn từ nhiệm (nếu có).
☒ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS
☒ Mẫu Sơ yếu lí lịch HĐQT, BKS
☒ Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ
☒ Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ
☒ Các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ gồm:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của Ban điều hành
+ Báo cáo hoạt động của BKS
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
+ Tờ trình phương án chia cổ tức
+ Tờ trình về thù lao
+ Tờ trình về thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên (Nếu có).
☒ Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông.
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☒ Dự thảo Biên bản thông qua biểu quyết.
 Các tài liệu khác phục vụ Đại hội lưu hành nội bộ:
☒ Kịch bản ĐHCĐ
☒ Dự kiến nhân sự Điều hành ĐHCĐ
☒ Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
B7: Nhận danh sách cổ đông từ VSD:
+ 7.1. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách
người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu (Mẫu 08/THQ) dưới dạng
chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
+ 7.2. TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu
chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản
trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng
từ điện tử chậm nhất vào 11h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày đăng ký cuối cùng để xác
nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không
chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi
thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều
chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD sẽ cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng
từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
+ 7.3. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách
tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu 09/THQ) (File dữ liệu
Danh sách trên sẽ được VSD gửi vào địa chỉ email mà TCPH đã đăng ký với VSD).
+ 7.4. Trường hợp TCPH không chấp thuận thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền
bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán, trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối
cùng, TCPH phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do.
+ 7.5. Trường hợp TCPH uỷ quyền VSD trong việc gửi thư mời hoặc làm đại lý thực hiện việc
bỏ phiếu điện tử hoặc các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông, lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản… việc tổ chức triển khai được thực hiện theo quy định tại thỏa
thuận ký kết giữa VSD và TCPH.
B8: Gửi thông báo mời họp cho các cổ đông theo danh sách VSD đã chốt
 Lưu ý nếu gửi không kèm theo tài liệu thì trong thông báo mời họp phải ghi rõ trang thông tin
điện tử, nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp thường niên: Thông báo mời họp, mẫu uỷ
quyền, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết từng ứng viên nếu
có bầu TV BKS, HĐQT; dự thảo NQ....
 Trang tin điện tử công ty. Ngoài các thông tin như nêu trong phần Gửi thư còn cần ưu ý: Nếu
đã xác định được các ứng viên HĐQT, BKS thì còn phải cung cấp thông tin ứng viên lên trang
điện tử của công ty.
B9. Tổng hợp và đóng quyển bộ tài liệu sử dụng trong đại hội và tài liệu phát cho các
cổ đông tham dự Đại hội.
B10. Họp rà soát công tác chuẩn bị:
+ Bìa kẹp files tài liệu chính thức và bộ tài liệu chính thức đã in.
+ Lên DS khách mời và tổ chức mời khách tham dự (Nếu có)
+ Lên sơ đồ đón tiếp và bố trí đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi cho cổ đông
+ Rà lại kịch bản đại hội và sửa cho phù hợp với các thay đổi
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+ Nhân sự chụp ảnh, Maket backdrop và In backdrop, phim trình chiếu hoặc files trình chiếu
(nếu có), điều kiện âm thanh ánh sáng, ăn uống, hoa, trà, lễ tân, máy in để in BB và Nghị quyết.
+ Chuẩn bị hòm phiếu và tem niêm phong hòm phiếu.
+ Rà soát lại danh sách cổ đông tham dự/cổ đông uỷ quyền để mang giấy uỷ quyền của cổ đông
ra Đại hội.
+ Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo; chuẩn bị cabin, phiên dịch nếu có người nước ngoài.
+ Chuẩn bị và in sẵn Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp,
dự thảo biên bản kiểm phiếu
 Trước ngày đại hội ít nhất 1 ngày: Rà soát công tác hậu cần và trang thiết bị.
B11- Tổ chức tiếp đón, lễ tân và Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội
trong thời hạn 24h kể từ ngày kết thúc đại hội.
- Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, check in. Lưu ý
nếu không đủ 51% tham dự thì trong vòng 60 phút, người triệu tập họp ĐHCĐ có
quyền huỷ cuộc họp.
- CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sau Đại hội: Biên bản họp, nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải
được công bố theo thời hạn 24h: Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản
kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hợp Đại hội
đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy
niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn;
Lưu ý:
1. Các quy định về CBTT đại hội cổ đông bất thường thì áp dụng tương tự CBTT như
ĐHCĐ thường niên. Riêng trường hợp lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản thì thực hiện theo Điều
22 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và lưu ý: Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng
cổ đông bằng văn bản tối thiểu 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, công ty
đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi cho tất cả các cổ
đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự
thảo nghị quyết
2. Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty,
Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội
1. Cổ đông xác nhận tham dự: về nguyên tắc cổ đông có quyền tham dự tất cả các cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Tuy nhiên, để giúp cho HĐQT tổ chức
chu đáo và hạn chế lãng phí, cổ đông sẽ xác nhận trước việc tham dự Đại hội đồng cổ đông
bằng một hoặc nhiều hình thức: điện thoại, email, đăng ký trực tiếp tại văn phòng Công ty với
bộ phận quản lý cổ đông có ghi rõ trên thư mời họp.
2. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thì có thể ủy quyền cho đại diện
của mình tham dự; việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành
văn bản theo mẫu của Công ty. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực hiện
theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.
3. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham
dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định
được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp
việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu
quyết không có trong chương trình.
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Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại Điều 18 Điều lệ công
ty, cụ thể như sau:
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51%
cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền huỷ cuộc họp. Đại hội đồng
cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại
hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có
thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít
nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết
trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông
lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành
đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng
cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các
vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
Điều 8. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; cách thức thông qua bằng hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản và cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu
Các quy định về thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết đã
được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Khái quát như sau:
1. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: Đại hội bầu những người chịu trách
nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban
kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Mỗi cổ
đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên
đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận
và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
a) Cách biểu quyết:
 Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
 Cổ đông biểu quyết (Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng
cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông tán thành
thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số
tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biếu quyết.
Tiếp đó lần lượt sẽ đến các lần biểu quyết không tán thành và không có ý kiến.
 Số thẻ lần lượt được thu như sau: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành
nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, số thẻ không
ý kiến (phiếu trắng) thu cuối cùng.
 Sau cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.
 Nếu có cổ đông đến muộn thì chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ
đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ
đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
b) Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Cách thức thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty, khái quát nội dung chính như sau: Trong
trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản, HĐQT cần thực hiện các nhiệm vụ:
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a. Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến. Phiếu
lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung sau:
 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 Mục đích lấy ý kiến;
 Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính
đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý
của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và
số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với
từng vấn đề lấy ý kiến;
 Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị
b. Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết;
c. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư,
fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
 Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá
nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông
là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí
mật đến thời điểm kiểm phiếu;
 Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý
kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư
điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không
tham gia biểu quyết.
d. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của
Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số
phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu
quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát
kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách
nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung
thực, không chính xác.
e. Gửi Biên bản kiểm phiếu:
Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày,
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kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế
bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời
điểm kết thúc kiểm phiếu.
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính
của Công ty.
Điều 9. Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu
giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng
nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về
từng vấn đề trong chương trình họp;
e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng
ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu
quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ
lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản
họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham
dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ
tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp
kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản
(nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo
quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại
trụ sở chính của Công ty.
CHƯƠNG III
ĐẠI HỘI THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
Điều 10. Quy định chung về Đại hội theo hình thức trực tuyến
1.1 Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông
qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng
hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh
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nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
1.2 Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại
Quy chế này và hoặc thực hiện theo thông báo chi tiết vào kỳ đại hội áp dụng hình thức trực
tuyến.
1.3 Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có thẩm quyền ban hành các hướng dẫn
để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật, đảm bảo thực hiện đầy đủ các
yêu cầu về trình tự thủ tục pháp luật quy định.
Điều 11. Tổ chức Đại hội trực tuyến
1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại
hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo
Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị
quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục
vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự
họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo
quy định của Pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.
4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách
cổ đông đến từng cổ đông.
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham
dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp
lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
7. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác
tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
CHƯƠNG IV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 12: Quy định chung về HĐQT.
Thực hiện theo Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành
- Các quy định về thông báo họp HĐQT, Điều kiện tiến hành họp HĐQT; Cách thức biểu quyết;
Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT, Ghi biên bản họp HĐQT; CBTT về nghị quyết
HĐQT, Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng
quản trị và các quy định có liên quan thực hiện theo Điều lệ công ty.
- Công ty có trách nhiệm CBTT hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang
website của công ty theo trình tự và quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng
khoán và thị trường chứng khoán.
Điều 13: Tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT.
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
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b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,
ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị
không quá 5 công ty khác;
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công
ty con của Công ty;
b) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty;
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định nêu trên và đương nhiên không còn là thành
viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội
đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp
ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản
trị có liên quan.
CHƯƠNG V
BAN KIỂM SOÁT
Điều 14. Quy định chung về Ban Kiểm soát
Thực hiện theo Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành
Điều 15: Quy định về công bố thông tin.
Công ty CBTT trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi Công ty thay đổi, bầu lại, miễn
nhiệm Kiểm soát viên trên trang thông tin điện tử của Công ty và các cơ quan chức năng theo
quy chế CBTT.
Cá nhân thành viên BKS có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có thay đổi người nội bộ để
Công bố thông tin theo quy định.
Điều 16. Cuộc họp của BKS
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự
họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện
tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
3.Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành
viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban
kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát
CHƯƠNG VI
TRÌNH TỰ THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO
Điều 17 Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý
1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc tuân thủ theo quy định tại Điều 65 Luật
Doanh nghiệp:
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Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp.
ii.
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
iii.
Các tiêu chuẩn khác do HĐQT đánh giá và đưa ra theo từng thời kỳ cho phù hợp với
thị trường lao động, đặc thù ngành, lĩnh vực và chiến lược hoạt động của Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Công ty đáp ứng các quy định tại Điều 51 và 54 Luật kế toán 2015, cụ thể:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp
luật;
b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
c) Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
d) Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực
hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của
mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao
công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ
phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.
e) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
f) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn,
nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán
ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp,
cao đẳng
g) Không thuộc vào những người không được làm kế toán:
 Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi
dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở
cai nghiện bắt buộc.
 Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có
hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp
hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh
tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
 Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của
người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và
của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác
tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp
khác do Chính phủ quy định.
 Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong
cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn
do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện được bổ nhiệm Cán bộ quản lý khác (Phó TGĐ/Giám
đốc/Trưởng, phó phòng ban): HĐQT và Phòng nhân sự giúp việc cho HĐQT sẽ đánh giá và
đưa ra theo từng thời kỳ cho phù hợp với thị trường lao động, đặc thù ngành, lĩnh vực và chiến
lược hoạt động của Công ty.
Điều 18. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý
1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Các thành viên HĐQT có thể đề cử ứng cử viên
cho vị trí Tổng giám đốc hoặc HĐQT chọn một người khác làm Tổng giám đốc. Trường hợp
i.
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có nhiều ứng cử viên thì HĐQT có thể xem xét, phỏng vấn và thực hiện các công việc đánh giá
khác trước khi bổ nhiệm.
Hồ sơ bổ nhiệm Tổng giám đốc, bao gồm:
a. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm;
b. Chương trình hành động
c. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác
d. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng hoặc đóng dấu
của cơ quan sao y bản chính);
Toàn bộ hồ sơ nêu trên phải được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp cùng với tài
liệu mời họp, trừ trường hợp các thành viên HĐQT không có ý kiến phản đối về thời gian gửi
tài liệu. HĐQT thông qua nghị quyết để Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm. HĐQT có
trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc
2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
và cán bộ quản lý khác (Trưởng, phó phòng ban; Giám đốc Nhà máy và tương đương): Theo
quy định tại Điều lệ và quy chế Công ty.
Điều 19. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý
Công ty phải Công bố thông tin về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong nội
bộ công ty và CBTT theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.
CHƯƠNG VII
QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG
GIÁM ĐỐC
Điều 20. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả
họp giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành.
1. HĐQT mời BKS và có thể mời Tổng giám đốc tham dự họp HĐQT. BKS và Tổng giám
đốc có quyền thảo luận trong cuộc họp nhưng không được biểu quyết.
2. Khi cần thiết, Trưởng BKS có thể mới thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tham gia cuộc
họp của BKS để thảo luận về những vấn đề liên quan.
3. Khi cần thiết Tổng giám đốc có thể mời thành viên HĐQT và Trưởng BKS tham gia cuộc
họp của Ban Tổng giám đốc
4. Thư mời các cuộc họp này phải được gửi đến người được mời ít nhất 03 ngày trước ngày
họp.
Điều 21. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT xin ý kiến HĐQT.
Chủ tịch HĐQT triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công
ty. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý
do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục
đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của HĐQT;
c. BKS hoặc thành viên độc lập.
Điều 22. Báo cáo của Tổng giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền
hạn được giao
1. Theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm Tổng giám đốc phải tổ chức họp Ban Tổng
giám đốc để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT và các vấn đề khác mà
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HĐQT đã ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành thực hiện. Biên bản họp phải được lưu trữ,
làm cơ sở trích dẫn, đưa thông tin vào các báo cáo của Tổng giám đốc.
2. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện
nhiệm vụ và quyền hạn theo định kỳ quý/sáu tháng, năm hoặc khi có yêu cầu của HĐQT. Báo
cáo này phải được gửi đến BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với HĐQT.
3. Các nội dung báo cáo bao gồm:
a) Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; kết quả thực
hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông
qua;
b) Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tiến độ huy động và sử dụng vốn cho các dự án;
c) Báo cáo tài chính quý, sáu tháng và năm đã được kiểm toán;
d) Báo cáo hoạt động điều hành của Công ty, tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty;
e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty (nếu
có).
f) Các báo cáo khác trong công tác điều hành;
4. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế
hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân
sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm
5. Sau khi HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính kế tiếp, trong thời hạn
bốn mươi lăm (45 ngày) tiếp theo, Tổng giám đốc phải chuẩn bị các kế hoạch tài chính dài hạn,
hàng năm và hàng quý của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý
của Công ty theo kế hoạch kinh doanh đã được duyệt. Bản dự toán hàng năm phải báo cáo gồm
cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
dự kiến.
6. Tất cả các thông tin, báo cáo của Tổng Giám đốc phải được thể hiện bằng văn bản và
được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS.
CHƯƠNG X
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI
VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC,CÁN BỘ QUẢN
LÝ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY
Điều 23. Đánh giá hoạt động đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám
đốc và cán bộ quản lý
1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, HĐQT tuỳ tình hình
thực tiễn sẽ tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên
HĐQT và Tổng Giám đốc.
2. Trưởng BKS tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành
viên BKS.
3. Tổng giám đốc chủ trì công tác đánh giá cán bộ quản lý trong công ty trên cơ sở căn
cứ vào quy chế hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng bộ phận/đơn
vị của toàn công ty để phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
c. Hoàn thành nhiệm vụ
d. Chưa hoàn thành nhiệm vụ.
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4. Việc đánh giá sẽ thực hiện theo quy chế hiện hành của công ty, phù hợp với từng thời
kỳ nhưng đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật.
Điều 24. Khen thưởng
1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của HĐQT, BKS, Ban điều hành; Tổng giám
đốc trình HĐQT (đối với bộ máy điều hành) đề xuất mức khen thưởng đối với các cá nhân theo
mức độ hoàn thành nhiệm vụ như khoản 3 Điều 44 của Quy chế này.
2. Chế độ khen thưởng
a. Bằng tiền.
b. Bằng hiện vật cho cán bộ công nhân viên (nếu có).
3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng.
4. Mức khen thưởng: Căn cứ vào doanh thu, lợi nhuận và tình hình thực tế của từng
năm để xây dựng mức khen thưởng cụ thể.
Điều 25. Xử lý vi phạm và kỷ luật
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi
phạm quy định pháp luật và quy định của công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường
hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác thì bồi thường theo quy
định của pháp luật.
CHƯƠNG XI
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN
LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
Điều 26: Công khai lợi ích liên quan
1. Việc công khai lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp
được cụ thể hoá như sau:
TT Đối tượng phải công khai Nội dung phải kê khai
Thời hạn
Biểu
lợi ích liên quan
mẫu/Ghi
Kê khai Bản Kê khai Người
chú
thân
liên
quan
(NLQ)
1 Thành viên HĐQT
Tên, Mã số Tên, Mã số DN, Trong thời Không
DN, địa chỉ, địa chỉ, ngành gian 07 làm áp dụng
2 Kiểm soát viên
ngành nghề nghề của doanh việc ngày
3 Tổng giám đốc
của
doanh nghiệp mà NLQ kể từ ngày
4 Phó Tổng Giám đốc (người nghiệp mà họ của họ sở hữu phát sinh
nội bộ của công ty đại sở hữu phần phần
vốn lợi ích liên
chúng)
vốn góp/cổ góp/cổ
phần quan
phần; tỷ lệ và trên 10%VĐL;
thời điểm sở tỷ lệ và thời
hữu
điểm sở hữu
2. Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại
hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên
quan được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần
hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty;
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3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn
bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc; Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội
dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều
lệ công ty.
4. Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh
người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của
công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT, BKS và chỉ được
thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không
khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động
đó thuộc về công ty.
Điều 27: Nhận biết giao dịch với người nội bộ hoặc người có liên quan và quy định kiểm
soát
Công ty phải CBTT bất thường trong thời hạn 24h khi có Quyết định của Đại hội đồng
cổ đông hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người
có liên quan người nội bộ.
1. Nhận biết giao dịch với người nội bộ hoặc người có liên quan: Là giao dịch được
xác lập giữa một bên là công ty đại chúng với 1 bên là người nội bộ hoặc người có liên quan
của người nội bộ.
2. Quy định kiểm soát: Phòng kế toán, các phòng ban có liên quan khi soạn thảo các hợp
đồng, giao dịch giữa công ty đại chúng với người có liên quan phải đảm bảo tuân thủ các quy
định của pháp luật về thủ tục thông qua giao dịch với người nội bộ/người có liên quan trước
khi thực hiện.
3. Trình tự thực hiện các giao dịch với người nội bộ/người có liên quan:
a) Nguyên tắc:
- Khi tiến hành giao dịch, công ty đại chúng phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo
nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
- Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người nội
bộ/người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích
của công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch
vụ của công ty.
- Công ty đại chúng áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những
người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn
lực khác của công ty.
- Không trái với Điều 29 Quy chế này.
b) Các bước thực hiện:
 Nếu là giao dịch liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: thì cần phải
thực hiện thủ tục để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của Luật doanh nghiệp).
Cụ thể:
Bước 1: người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng
quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi
kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.
Bước 2: HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ
đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận
khi có số cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.
Bước 3: CBTT trong thời hạn 24h khi thông qua Quyết định.
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 Nếu là các giao dịch còn lại: HĐQT sẽ quyết định. Cụ thể:
Bước 1: Người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, Kiểm soát
viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo
hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.
Bước 2: HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác;
thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
Bước 3: CBTT trong thời hạn 24h khi thông qua Quyết định.
Điều 28: Nhận biết giao dịch với cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu
trên 10% tổng số cổ phần của công ty và những người liên quan của họ và quy định kiểm
soát
1. Nhận biết giao dịch: Là giao dịch được xác lập giữa một bên là công ty đại chúng với cổ
đông và người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và
những người có liên quan của họ. Như vậy, nếu cổ đông đó sở hữu từ 10% trở xuống thì không
chịu sự điều chỉnh của quy định này, trừ trường hợp cổ đông đó đang là người nội bộ, người
liên quan theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy định kiểm soát: Phòng kế toán, các phòng ban có liên quan khi soạn thảo các hợp
đồng, giao dịch giữa công ty đại chúng với người nội bộ phải đảm bảo tuân thủ các quy định
của pháp luật về thủ tục thông qua giao dịch như với người nội bộ, người liên quan trước khi
thực hiện.
3. Trình tự thực hiện các giao dịch:
Áp dụng tương tự như với người liên quan.
Điều 29: Quy định riêng về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người
có liên quan của các đối tượng này
1. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá
nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ
chức tín dụng.
2. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ
chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây:
a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;
b) Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần,
phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại
chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại Điều 293 Nghị định
155/2020/NĐ-CP.
3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên
quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:
i. Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;
ii. Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong
cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc
HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;
iii. Trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, công ty đại chúng
không được thực hiện giao dịch sau:
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Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc
(Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của
các đối tượng này, trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan đến cổ
đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công
ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có
quy định khác.
ii. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản
ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng
sau:
 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc),
người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ
thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật
Doanh nghiệp.
iii. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên
báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó
5. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi
trên báo cáo tài chính gần nhất theo quy định chi tiết tại Điều lệ công ty.
Điều 30. Các trường hợp giao dịch không bị vô hiệu:
Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát
viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty,
đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ
quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài
chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan
hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên HĐQT đã được báo cáo cho HĐQT hoặc tiểu
ban liên quan. Đồng thời, HĐQT hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao
dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không
có lợi ích liên quan;
b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như
mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên HĐQT đã được công bố cho các cổ
đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;
c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp
lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch
hoặc hợp đồng này được HĐQT hoặc một tiểu ban trực thuộc HĐQT hay các cổ đông cho phép
thực hiện.
Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người
có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép
công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
i.

Đầu mối nhận thông tin góp ý hoặc cần giải đáp:
Luật sư Nguyễn Hữu Thành. Điện thoại: 0944.444.044, email: thanhnhvtv@gmail.com, thanhnh@huunghi.com.vn
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Điều 31. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan đến công ty.
1. Công ty tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công
ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và
những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty.
2. Công ty quan tâm tới các vấn đề về phúc lợi, bảo vệ môi trường, lợi ích chung của cộng
đồng và trách nhiệm xã hội của Công ty.
CHƯƠNG XII
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. CBTT định kỳ, bất thường và theo yêu cầu
1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ, bất thường
và theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.
2. Công ty ban hành quy chế CBTT để đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư, các tổ chức
cá nhân có liên quan có thể tiếp nhận một cách công bằng và đồng thời.
3. Công ty tổ chức CBTT gồm một số nội dung chủ yếu sau:
a. Xây dựng ban hành các quy định về CBTT theo quy định tại Luật Chứng khoán và các
văn bản hướng dẫn.
b. Đồng thời bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về CBTT.
c. Cán bộ chuyên trách CBTT có thể là Thư ký công ty hoặc một cán bộ quản lý kiệm
nhiệm.
d. Cán bộ chuyên trách CBTT phải là người:
+ Có kiến thức kế toán, tài chính, luật, có kỹ năng nhất định về tin học;
+ Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;
+ Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biết là việc liên hệ với các cổ đông,
ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các
vấn đề quản trị công ty theo quy định.
+ Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định
của pháp luật về Điều lệ công ty.
Điều 33. Điều khoản thi hành
1. Quy chế này bao gồm 12 chương, 33 điều, 01 phụ lục về quy trình tổ chức Đại hội cổ
đông.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban có trách
nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thi hành Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công nhân
viên toàn Công ty.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đầu mối nhận thông tin góp ý hoặc cần giải đáp:
Luật sư Nguyễn Hữu Thành. Điện thoại: 0944.444.044, email: thanhnhvtv@gmail.com, thanhnh@huunghi.com.vn
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Ha N9i, ngayLO thangFniim 2022

kY doanh

TO TRINH

nghi~p v~ nganh ngh~ dang
quyen cho HQi dAng quan tr]

kY kinh

doanh va

uy

D~i hQi dAng cB dong thuong nien 2022 Cong ty

./ Ten doanh nghiep: CDNG TY CO pHAN THlJC pRAM
./ Ma s6,doanh nghi~plMa s6 thue: 0102109239

HOD NGHl

Kinh trinh Dai hQid6ng c6 dong thong qua vi~c thay d6i nQidung dang ky doanh nghiep
ve nganh n~~ kinh doanh nhtr sau:

1. DB sung nganh, ngh~ kinh doanh sau:
STT

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ten nganh, nghe kinh doanh diroc ho sun_g
lBan le thirc pham, do uong chie~ tY trong IOn
rrong cac cira hang kinh doanh tong hop,
!Banbuon chuyen doanh khac chua diroc pharr vao
!dau
tHo~td9ng dich vu sau thu hoach
lBoc xep hang hoa
Chi ti~t: x€p hang hoa cua khach hang len phtrong
i~n v~ Uli ho~c do hang hoa cua khach hang tir
IPhuong ti~n v~n tai; b6c vac han_g_
hoa
Cung cap dich Vl,lan uong thea hQ'pdong khong
~huOng xuyen v6i khach hang (phl,lc V\l ti~c, hQi
hQP,dam cuai ...)
Dich ':~ an uon~ kha~
,
Chi tiet: cung cap suat an thea h_Q'Q_
don_g_
Xay dlJIlg nha de a
Xay dl}ng nha khong de a
~iao d\lc tieu hQc
piao d~c trung hQc cO'sa
lDaot~b sO'cap
lDaot~o trung cap
Giao dil,lckhac chua duQ'cphan vao dau
lDich V\lh6 trQ'giao d\lc
~o chuc gim thi~u va xuc tien thuong m~i
K:;hitiB~:T6 chuc S\I ki~n, hQi nghi, hQithao
lXay xat va san xuat hQt tho

Ma n_ganh

4711
4669
0163
5224

5621
5629
4101
4102
8521
8522
8531
8532
8559
8560
8230
1061

Ghi clni
~

09<]

\.1

;!<)/~
II'

{(~

'""ONG TV

co PHA~.

'\J

"?

_.

(~lHtfC ~HAI

~~ ~UUNOH
~
~

2. Uy quy~n:

- Giao ,va uy iquy€n toan hi) cho Hoi d6ng quan tri philn,cong nhan sir, trien khai cac thu tuc
thay doi ni)i dung dang Icy doanh nghiep ve nganh nghe kinh doanh.
- Giao va ~Ylquy€n toan hi) cho Hi)i d6ng quan tri ti€p tuc ra soat, quyet dinh vi~c thay d6i
nganh nghe dang Icy kinh doanh khong con phil hop voi 1)' l~ sa hiru nha diiu nr mroc ngoai
tai Cong ty ~ao th~i di€m Hi)i d?ng quan tri xet thayphu hop, Uy quyen toan hi) cho Hi)i
dong quito tt1iquyet dinh thay doi 1)' l~ sa htru nha diiu tir mroc ngoai tai Cong ty khi xet
thfry cfut thi€t vi loi ich cua c6 dong va cong ty tren co sa quy dinh cua phap lu~t.
- Quyet dinhlthay d6i 1)' 1~sa hfru nha dAu tu nuac ngoai t~i Cong ty se th\l'c hi~n cong h6
thong tin theo quy diM cua phap lu~t hi~n hanh.
Nui nhilh:
13,

I

- Couong
- Thanh phdn
tham d" h(Jp;
I
-Luu VT, VP HDQT.

2
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I

S61:401rrrr- TPHN

Ha N9i, ngay.Lo thang s-;,am 2022

TO TRINH

I

(V/v: Thong qua bdo cdo tai chlnh niim 2021 tid ki€m todn)
Iqnh trinh D~;lihQi dAng cA dong thuong nien 2022

cs

phdn Thuc phdm Hiiu Nghi;
Can cu bi~u I? Cong ty
Can cu kit qua hoat a9ng kinh doanh ndm 2021 cua Cong ty aa duac kiim todn boi
Cong ty TNH..HIKiimtoan An Viet.
"
H9i dong Quan tri kinh trinh Dai h9i dong co dong thuong nien 2022 xem xet va thong
qua toan van B~o cao Utichinh 2021 da:kiem toano

I

t kiln l(j€m todn: "Bao cao tai chinh kern theo da:phan anh trung thuc va hop ly, tren
cac khia canh trong yeu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phan Thirc pham Hiru Nghi tai
ngay 31112/202 1 cling nhu ~St qua hoat dong kinh doanh va ti~ hinh 1~ chuyen ti~n t¢ cu~
Cong ty cho nam tai chinh ket thuc cilng ngay, phil hgp v6i Chuan ml,ICke toan Vi~t Narn, Che
d9 kS toan doarfu nghi~p va cac quy dtnh phap Iy c6 lien quan dSn vi~c I~p va trinh bay Bao
cao tai chinh."
Chi tiit Bao cao tili chinh aU(lc kiim toan aa Cong b6 thong tin chi tiit tren h? th6ng
Cong b6 thong tin va website cong ty tq,idia chi: www.huunghi.com.vn.
D~ nght D?i h9i d6ng c6 dong thubng nien 2022 thong qua.
1

Noi n~~~:
Cac co dong

-

Luu VPHDQT

CONG TY CO pHANTHVc
! HUuNGBI

CONG
. BOA

PHAM

xA HOI
. cnu NGHiA VIET
. NAM

Doc lap - TO' do - Hanh phiic

S6:,{O~/TIr-TPHN

Hd N(Ji, ngay

20 thdng

o.-nam 2022

TO TRINH
(V/v: Phiin phai l¢ nhuljn va trich lljp cdc quy niim 2021)
¥nh trinh D~i bQidBng c6 dong thuong nien 2022

cs

Can Cll fJi€u l¢ C6ng ty
phdn Thuc phdm Hiiu Nghi;
Can cui kit qua hoat d(Jng kinh doanh ndm 2021 cua C6ng ty da duoc ki€m todn boi Cong
ty TNHH Kdm toan An Vi?t.
HQi d61jlgQl}an tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2022 xem xet va thong qua
h
in nh
pJuan
an
pI anp h01 1Q1. nh uan vaa tri
nc h 1~P cae quy nam 2021 nh u sau:
A

STT

A'

A

A

,

-

v

Chi tieu

I

1

LQi nhlu~n tTU'CYC
thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2021

2

ThuS Thu nhap doanh nghiep phai nop nam 2021

SB ti~n (dAng)
52,506,124,922
278,906,509

I

3

LQi nhuan sau thu~ nam 2021 dung de trich l~p cac quy (LNST)
«3)=(1)-(2»

4

Trich l~p Quy du trir bo sung von dieu l~

5

Trich l~p Quy d~u tu phat trien (15% LNST nam 2021)

7,834,082,762

6

Quy khen thuong phuc lqi (5% LNST nam 2021)

2,611,360,921

7

LQi nhv~n sau thu~ chua phan phBi luy k~ d~n cuBi nam tTU'CYC

8

LQi nhlJ~n chO'a thl}'c hi~n do lai danh ghi chenh I~ch danh gia cuBi
nam
I

9

LQi nhu~n con l~i co th~ ph an phBi (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8»

10

Ty l~ chia cB hrc :0%1 vBn di~ll l~

11

LQi nhu~n sau thu~ chu'a phan phBi liiy k~ d~n cuBi nam 2021
«11)=(~)-(10»

I

.,

52,227,218,413

,

93,505,437,202
0
135,287,211,932

I

0
135,287,211,932

f)~ nghi f)~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien 2022 thong qua phuang an nhu tren va uy quy~n
cho HQi d6ng Quan tri tri€n khai thvc hi~n thee quy dinh Phap lu~t va f)i~u l~ Cong ty.
Kinh trinh f)~i hQi d6ng c6 dong xem xet va quySt dinb·
Tran trQIlg cam an.

I
Noi nh~n:
Cae e6 dpng
Luu VPHfJQT
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Ha N9i, n;;ay20 thdng Jniim 2022

TO TRINH
(Vlv: Dlf kiin phuong an chia

Kinh giri: D~i h{}idAng
Can eitDi~u I? Cong ty

cB dong

c6 tuc niim 2022)

thuong nien 2022

cdphdn Thuc phdm Hiiu Nghi;

Can ezlrki hoacb scm xudt kz'nhdoanh ndm 2022 trinh truac Dai hoi.
HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien xem xet va
thong qua phfong

an du kien ehia e6 nrc nam

2022 nhu sau:

+ Dg ki~n rmrc e6 nrc 2022 la: 15% tren v6n diSu I~
+ DS nghi Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien thong qua phuong an ehia e6 rue dir kien
nhu tren va uy quyen eho HQi d6ng Quan tri trien khai thirc hien thea quy dinh Phap
Iuat va DiSu 1~Cong ty.
Kinh trlnhiD<;lihQi.d6ng e6 dong xem xet va quyet dinh.
Tran trQngleam an!
TM. HOI D{?NG QuAN TRJ ~
CHUTJCH
Noinh~:
-

i

Cae c6 dong (ham dl! h9P
Luu VPHDQT

I

CONG irY
I •

CQNG HOA xA H()I'CHU NGHiA VI¥T NAM
Dqc I~p - TV do - Hanh phuc

CO pHAN
_

THV'C PlfAM HUu NGHJ
I

sa: 4101TTr- TPHN
I

Ha N9i, ngay..20 thtingJ niim 2022

TOTRlNH
V/V Lua chon dun vi kiim totin niim 2022
Kinh gUi: D~i hQidAng c8 dong thuong nien 2022
I

- Can cu Lu~~doanh nghiep hien harm cua mroc Cong hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam;
- Can cu Di~1il~ t6 chirc va hoat d9ng cua Cong ty c6 ph§n ThlJCpham Hfru Nghi
- Can cu vao danh sach cac Cong ty kiem toan dQcl~p Oa diroc BQtai chinh va UBCKNN chfip
tl1U~ kiem toan1cho cac Cong ty niem y€t.
Tren co sa tb6ng nhfit voi Ban kiem soat v~ viec ti€p tuc hra chon dan vi kiem toan dQc l~p
nam 2021 d~ thuc hien viec kiem toan nam 2022 cho Cong ty C6 ph§n Thirc phfun Hfru Nghl,
HQid6ng 9ufm tri th6ng nhAt~ D~ hQid6ng c6 dong thong qua danh sach cac cong ty ki~m
toan dQcl~p de l~a chQndan vi kiem toan 2022 nhu sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Cong fY 1NHH H~g Ki~m toan va Dinh gia ATC
Cong ty 1NHH Kiem toan 1TP
Cong ty 1NHH Ki~m toan An Vi~t
Cong zy 1NHH Ki~m toan Nhan Tam Vi~t
Cong~1NHHPKFVi~tNam
I

Vi~c IlJachQn mQttrong s6 cac dan vi ki~m toan neu tren cho nam 2022 se thlJChi~n nhu sau:
Uy quy~n cho H~i d6ng quan tri IlJa chQn dan vi ki~m toan cho kY Bao cao tai chinh soat xet ban
nien va Bao cao ~i chinh nam 2022 va cong bo thong tin thea quy dinh Clla phap lu~t hi~n harm.
Tran trong
. camI an.
1

I

Noi n~~n:
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Ha N(3i, ngay..20 (hang bnam 2022

I

TO TRiNH
v~ vifc Quj thu lao HlJQT va BKS niim 2022
I

Kinh trinh: D~ HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2021
j

1. Bao cao v~ vi~c chi tho lao nam 2021
HQi d6ng Quan tri bao cao Dai hQi d6ng c6 dong v€ viec chi thu lao nam 2021 cho
HDQT va BclnKi~m scat, thu ki HDQT nhu sau:
T6ng thu lao va thu nh~p khac cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat
la: 4,654,550,700 d6ng, chi ti~t nhu sau:
- Thu Ido
va thu nhap khac cua HDQT • la
3,729,865,800 d6ng
I
,
- Thu lao va thu nhap khac cua Ban kiem soat la
924,684,900 dong
2. K~ hoach chi thu lao nam 2022, va thUOng k~ hoach IQi nhu~n nam 2022.

- Can cu

ClY

cdu HDQT va BKS duoc DHDCD phe chudn;

- Can cu Ki hooch. kinh doanh niim 2022 cua Cong ty CP Thuc pham Hiiu Nghi
- Can Clf yeu cdu v€ cong tac quem trj va giam sat cac hor,ztdl)ng kinh doanh !rong
nam 2022, H~i d6ng Qucin i d€ nghi Dr,zihl)i d6ng cd dong phe ch!,dn:

r:

+ Quy thil lao cho HQi dong quan tri, thu ky HDQT va Ban Kiem soat nam 2022 La:
dAng (Nam ti nam tram sau mlrO'itlr trifu ban tram ngan dang). Dii

5.564.400.000

bao g6m cci th(Ai thu nh(lp ca nhan 10%.
Quy thit lao cho HDQT:
4.202.400.000 tl6ng
Quy thit lao Ban Ki€m soat: 1.362.000. 000 tl6ng

+ Muc phan Ib6 C\l th~ cho tUng Thanh vien se giao cho HQi d6ng Quan tri quy~t dinh
phil hQ'Pv&i k8t qua Kinh doanh nam 2022 cua Cong ty.
+ Thu6ng cho H(>i d6ng quan trj, Ban di€u hanh, ban ki~m soat d~t k~ hof;tch v€ IQ'i
nhu~n nam 2022 la: 500.000.000a (Niim tram trifu dong chan)
Kinh trinft D~i hQi xem xet thong qua!
Tnln trQng cam an!
j
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Ha N6i, ngay20 thang 6niim 2022

TO'TRiNH
V/v tai ~iu crr 01 ~hanh vien HQi dang quan tr] nhi~m kY 05 nam (2022-2027),
Biu thanh vien HQi dong quan tri dQcl~p nhi~m kY 05 nam lin thtr nhit (2022-2027)
I

Kinh t'lnh: Dl;lihQi dang c&dong thlfOng nien 2022

- Can c41u~t Doanh nghiep hien hanh cua Niroc Cong hoa XHCN Vi~t Nam
- Can cu Di€u 1~t6 clnrc va hoat d(>ngcua Cong ty c6 phan Thirc pham Huu Nghi da:
diroc sua d6i va thong qua ngay 09/6/2020.
1. V~ vi~c tai bAu thanh vien HDQT nhi~m kY ti~p theo (2022-2027) ,
Vao ngayOI/7/2017, tai Bien ban va Nghi quyet h9P Dai h(>id6ng c6 dong thirong nien
2017 ngay 01/7/2017, Dai h(>i d6ng c6 dong di'i b§.u Ong Trinh Trung Hi~u la thanh vien H(>i
d6ng quan tri dong ty c6 ph§.n thlJCphfun Hfiu Nghi nhi~rn Icy 2017-2022. T~i Icy d~i h(>igfut
nhat lfut nay, H9i d6ng quan tri Cong ty da:h9P va th6ng nhat ti~p Wc tin nhi~m, xin y ki~n trinh

E>~ih(>id6ng C6 dong thubng nien thong qua nQi dung sau: Till b§.u cu 01 thanh vien H(>id6ng
quan tri- Chu ti9h HDQT nhi~rn Icy 05 nam ti~p theo theo h6 sa d€ cu chi ti~t dinh kern. C\1th~
nhusau:
Thanh v~en IIDQT thuQc di~n till b§.u cu: ang Trinh Trung Hi~u- Chuc V\1: Chll tich
HDQT.
Nhi~rn Icy ti~p theo: 2022-2027
2. V~ vi~c BAu thanh vien HDQT dQcl~p nhi~m kY 2022-2027
Theo quy dinh, cong ty d~i chung C6 t6i thi~u 01 thanh vien dQc l~p trong trubng hqp
cong ty c6 s6 thanh vien HQi d6ng qmin tri tir 03 d~n 05 thanh vien;

Xet di€u ki~n thanh vien HQi d6ng quan tri dQcl~p quy dinh ~i Quy ch~ cua Cong ty:
a) Khong phai la nguai c6 vg ho~c ch6ng, b6 de, b6 nuoi, rntf de, rntf nuoi, con de, con
nuoi, anh ruQt, thi ruQt, em ruQt la c6 dong IOn cua Cong ty; la nguai quan ly cua Cong ty
hoac cong ty con cua Cong ty;
b) 'Khong phai ila nguai tn,rc ti€p ho~c gicin ti€p so huu it nhat 01% t6ng s6 c6 ph§.n c6
quy€n bi~u quy€t cua Cong ty
,
ang Hui Tu§.n
Thanh vien lIDQT hi~n nay dap trng du dieu ki~n thanh vien HDQT dQc
l~p. Do v~y, HQi d6ng quan tri duang nhi~m gi6i thi~u trng Cli vien HDQT d(>cl~p doi v6i
ang Bui Tu§.n ~
va d€ nghl, E>~ihQi b§.uthanh vien H(>id6ng 9uan tri dQc l~p ~i Icy d~i h(>i
2022 nhi~m Icy +022-2027. Thong tin frng cu vien dugc cong bo thong tin theo quy dinh eua
phaplu~t.

Anh-

Kinh trinh D~i h(>id6ng C6 dong xem xet va thong qua.
Tran tr9ng./.
Nui nh~n:
-Nhu tren;
-HDQT, BKS;
-VPHDQT.
-Luu: VT,

